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মহামহোপাপ্যায় ভর হরপ্রসাদ শাস্বী, এম-এ, ডি-লিট, সি, আই, ই, 



মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
স্মৃতি রক্ষণ 

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাবঝের অগ্রহায়ণ মাসের পহেল! তারিখে মহানহোপাধ্যায় 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এমএ, সি. আই. ই, পি-এইচ ভি মহোদয়ের তিরোধানে প্রাচীন 

ভারতবিদ্যার তথা বাঙ্গাল ভাষ। ও সাহিত্যের অনপনেয় হানি ঘটিল--আমাদের দেশ 

এমন একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, সাহিত্যশষ্টা ও চিন্তানেতাকে হারাইল, ধাহার অভাব পূরণ 

হইবার নহে। গত অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া সর্বজনপূজ্য শাস্ী মহাশয় অধ্যাপন, 

রস-রচনা ও অনুসন্ধান, লুপ্তরত্োদ্ধার দ্বারা দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ও তাহার ব্রাঙ্গণোচিত জ্ঞান-সাধন বাঙ্গালীর তথ৷ 

ভারতধাীর পক্ষে এই যুগে একটি যথার্থ গৌরবের বস্ত। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা 

কাধ্যে ব্রতী হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার অন্ুসন্ধান 

কাধ্য আরম্ভ হয় এবং তাহার মৃত্াকাল পধ্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় 

তিনি ব্যাপূত ছিলেন; কিন্তু তাহার সদাজাগ্রত অন্ুসন্ধিংসা তাহাকে আমাদের দেশে 

অনালোচিতপূর্ধব নানা তথ্য উদঘাটনে প্ররোচিত করে। প্রাচীন ও অর্ধাচীন সংস্কৃত 

সাহিত্য ; প্রাচীন লিপি ও অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস; প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ বৌদ্ধ 
সাহিত্য ও দর্শন এবং আধুনিক লৌকিক জীবনের সহিত জড়িত বৌদ্ধ আচার- 

অনুষ্ঠান ও মতবাদ; বাঙ্গালা, নেপাল, উত্তর-ভারত ও রাজস্থানের প্রাচীন এঁতিহা ও 
সাহিত্যিক এবং অন্য বিষয়ক মানসিক কৃষি; ভারতের সামাজিক ইতিহাস ও 

প্রগতি ;_-এই সমস্ত বিষয়ে সার্থক গবেষণা, যেমন ইতিহাস লিপিবিদ্য। ও সংস্কৃত ভাষায় 

তাহার অনন্য হ্থলভ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন্য দিকে প্রাচীন বাঙ্গাল ভাষা ও 

সাহিত্যের আলোচনায় তাহার আবিষ্কার বাঙ্গালীর ভাষ। ও সমাজের লুপ্ত ইতিহাসের 

অন্ধ-তমিআ। ভেদ করিয়া জ্ঞান ও অনুশীলনের আলোকপাত করিতে যে সাহায্য 

করিয়াছে, তাহ। অমূল্য,_-এই বিষয়ে তাহার আবিষ্ষার-ও তাহার নামকে বাঙ্গাল! ভাষ। ও 
সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় অমর করিয়া রাখিবে। এক হিসাবে, সন্ধ্যাকরনন্দীর 

রামচরিত, অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য আবিষার ও প্রকাশে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন 

ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহার যে কৃতিত্ব, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতে)র প্রসার ও উৎকর্ষ 

আবিষ্কার করায়, বাঙ্গালী সমাজে বৌদ্ধ ধন্মের শেষ চিহ্ন নির্ণয় করায় এবং বঙ্গভাষার 

প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাপদ” আবিষ্কার ও প্রকাশ করায়, বাঙ্গালী জাতির পূর্ববকথার চচ্চা 
সম্বন্ধে কতকগুলি চিরস্থায়ী উপাদান আহরণ করিয়া দেওয়ায় তাহার কৃতিত্ব বোধ হয় আরও 

অনেক বেশী। শাস্ত্রী মহাশয় কেবল নীরস প্রত্বতাত্বিক ও সংস্কৃত-ব্যবসায়ী, এতিহাগিক 

ও গ্রন্থ-সম্পাদক ছিলেন না; তাহার কবি ও বিদ্ধ জনোচিত রসবোধ এবং শব্দ-শিল্পীর 

“ক্ষেও দুর্লভ তাহার সহজ গ্রাঞুল শ্বচ্ছ স্থন্দর ভাষা-শৈলী তাহার সমস্ত রচনাকে উদ্ভাসিত 

করিয়া দিত, এবং তাহার গবেষণামূলক আলোচনাকেও যেন সংসাহিত্য পদ্দে উন্নীত 



করিত। এতভ্িন্ন অনুসন্ধান ও অনুশীলনের দ্বার! এতিহ্ব কথার পুনরুদ্ধ।র পূর্বাক ভিনি 

যেমন একদিকে দেশের পাহিত্যের এরশ্বর্য্য বুদ্ধি করিয়াছিলেন, অন্ত দিকে যৌবন কাল 
হইতেই তিনি সাহত্য ক্ষেত্রে রসন্থষ্টি দ্বারা বঙ্গবাণীর নিকুগুকে পুষ্প-সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন । 
তাহার “বাম্মীকির জয়” হইতে আরম্ভ করিয়৷ “বেণের মেসে? উপন্তাস প্রভৃতি গ্রন্থরাজি 

বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে তাহার আসনকে ন্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়। 

রাখিবে। 

কেবল পাগ্ডিত্য, রসবেত্ৃত্ব ও রসকষ্টিতে শান্জী মহাশয় যে অতুলনীয় ছিলেন 
তাহা নহে, তিনি অসাধারণ কম্মীও ছিলেন। প্রত্বতত্বের আলোচনায় ও প্রাচীন 

সংস্কৃত পুথীর অশ্বেষণে সমগ্র দেশব্যাপী ভ্রমণ তাহার কম্মময় জীবনের অন্যতম পরিচয়। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষত্া কালে উক্ত শিক্ষায়তনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন তাহার 

এক প্রধান কী; এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত নাটকের অভিনয় 

কালে, প্রাচীন ইতিহান ভাক্ষষ্য ইত্যার্দির আলোচনায় লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নাটকের 

পান্রপাত্রীগণকে সময়োপযোগী বেশতভৃষায় সজ্জিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতারণ! করানো 

তাহার দ্বারাই গ্রবন্িত হয়_-এ বিষয়ে বাঙ্গালা নাট্যশালার পক্ষেও তাহার নিকট 

খণ ম্বীকার করিবার কথা। কিন্তু তাহার কশ্শিত্বের বিশেষ ক্ষেত্র বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষদূ-ই ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, এই ছুই অনুসন্ধান 
সমিতিকে অবলঘ্ধন করিয়া তাহার প্রৌট ও বাদ্ধক্য জীবনের কর্ম-প্রচেষ্ট/া ফলবতী 

হইয়াছিল । তাহার পাঙিতোর দ্বারা তিনি পরিষৎকে যে সেবাদান করিয়াছেন 

তাহার তুলনা তো হয় না;--অধিকন্ত নানা দেন্ত অভাব অভিযোগ অক্ষমতাকে 

পূরণ করিয়! বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সর্ধাঙ্গনন্দর করিবার জন্য 

সদ! চেষ্টিত ছিলেন, এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন। নানা দিক্ দিয়া পরিষদের 

প্রতি তাহার আস্তরিক টান, তাহার হিতৈষণ। ফুটিয়। উঠিত। তাহার অকৃত্রিম স্েহের 

নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে খণী। 

তিনি নিজে ছিলেন শ্রমশীল কম্মী; এই জন্য বিদ্যালোচনার ক্ষেত্রে যেখানেই 

তিনি সত্যকার আগ্রহ এবং পরিশ্রমের সামান্তও পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার অনুগামীদের 

মধ্যে কৃতিত্ব বা রুতিত্বের আভাস দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের 

সাঁহত তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন । অন্যথা, তিনি স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন 

বলিয়া যে ক্ষেত্রে শ্রমকাতরতা বা যোগ্যতার অভাব তিনি দেখিতেন, বা এ ছুই 

অবগুণ আছে বলিয়া তাহার ধারণা হইত, স্খোনে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতেন 

না। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের সহিত ধাহার পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে, তিনি তাহার 
চরিত্রের একটি দ্রিকু দ্বার নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইম়াছেন_ তাহার সদাপ্রফুলপ ভাব এবং 

হাস্তরস-প্রবণত!। যেরপই অন্বপ্তিকর অবস্থায় থাকুন না কেন, কখনও কেহ তাহার মুখে 
বিরক্তির লক্ষণ দেখেন নাই-- প্রচুর কারণ থাকিলেও বিরক্তি-চাব তাহার চিত্র-প্রসন্নতার 
নিকট সত্বর পরাভব স্বীকার করিত। তাঁহার রসালাপ তাবৎ উচ্চশিক্ষিত হদয়বান্ 



ব্যক্চির পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য ছিল, এবং শান্পী ম্াশয়ের অনেক স্থক্তি ও পরিহাসম্সিগ্জ 

বচন অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহার রসিকতা যেমন সহজ তেমনি প্রতিভোজ্জন্প হইত। 

শান্তর মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়গ্রাহী ছিল__ 

তাহার সচেতন ও সাভিমান বাঙ্গালীত্ব-বোধ । তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানালোচনায় 

মগ্র ছিলেন-_-ভারতীয় বলিয়া, হিন্দু বলিয়া, ব্রগ্গণ বলিয়া তাহার পূর্ণ আভিজাত্যবৌধ 
ছিল; কিন্তু তৎ্সঙ্গে তিনি মুক্তকণে তাহার বার্জালীত্বের গৌরব করিতেন। ইতিহাস 

আলোচন। করিয়া স্বজাতির কৃতিত্ব স্ষদ্ধে তিনি স্থিরনিশ্যয় হইয়াছিলেন,_-এবং বাঙ্গালী 

জাতি যাহাতে তাহারা পিতৃপুরুষের গৌরব সম্বন্ধে পুনরায় সচেতন হইয়া তাহার 

আত্মবিস্বতির আত্মঘাতকর নিশ্চেষ্টতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় উৎপাহশীল ও 

উদ্যোগপরায়ণ হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বারবার উপদেশ দ্বিতেন। এ বিষয়ে 

তিনি বঙ্ষিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীধিগণের সমধন্মী ছিলেন। এঁতিহাসিকের 

দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর সমাজের প্রতি অবলোকন করিবার শিক্ষ। সামর্থ্য ও সারল্য তাহার ছিল, 

এই জন্ত তিনি নিজে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠ! সমগ্র জীবন ধরিয়া! পালন করিলেও সামাজিক বহু 

বিষয়ে তিনি উদ্দারপন্থী ছিলেন এবং সমাজসংস্কারের বু প্রস্তাবে তিনি উৎসাহ প্রদান 

করিতেন । প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনের সহিত, সমাজের অবশ্রস্তাবী পরিবর্তনের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজসংরক্ষণের জন্ত বিচার ও যুক্তিপূর্ণ উদ্দারতার এইরূপ সমাবেশ 
অত্যন্ত বিরল। 

শান্জী মহাশয়ের স্থদীর্ঘ ফটসপ্ততি বৎসরব্যাপী জীবন বাঙ্গাশী জাতির মানসিক 

উৎ্কর্ষের ইতিহাসের একটি সমগ্র যুগকে আশ্রয় করিয়াছিল । তিনি বিদ্যাসাগর, বস্ষিমচন্দর) 

মধুস্থদন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন প্রমুখ মনীষিগণের সমসাময়িক ছিলেন, আবার 

এদিকে আধুনিক বঙ্গীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষা সাহিত্য বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে 

তাহাকে অন্ততম গরু বলিয়া তাহার সাক্ষাৎ শিষাত্বর ম্বীকার করেন। তিন 

পুরুষব্যাপী তাহার সাহিত্যিক জীবনের প্রভাব । এ সমস্ত বিষয় বিচার করিলে, স্বগাঁয় 

মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শান্সী মহাশয়ের জীবনী ও কান্তিকে বাঙ্গালা দেশের জ্ঞন- 

সাধনার ইতিহাসে একটি অপূর্ব ও বিরাট ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

তাহার জ্ঞান ও কন্দের ক্ষেত্রবূপে বঙ্শীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ কাল ধরিয়! 

ঘনিঠভাবে তিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং গৌরবান্বিত। এইরূপ 

জ্ঞানী ও কনম্মীর স্বৃতি ভবিষ্যদ্বশীয়দের নিকটে যাহাতে যথোপযুক্ত ভাবে প্রতিভাত 
হয়, তদ্বিষয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির (চট্ট! করা কর্তব্য। জাতির মুখপাত্র স্বরূপ বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বতি-সংরক্ষণের কাধ্য গ্রহণ করিতেছেন। ইতি-পূর্বে 

শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবৎকালে তাহার পঞ্চসপ্তুতিতম বর্ষগ্রন্থির স্মারক ও তাহার প্রতি 

পরিষদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বব্ধপ পরিষৎ “হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল।”, প্রকাশের ব্যবস্থ 

করেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কতিপয় সদস্তের চেষ্টায় এই লেখমাল৷! প্রথম 

মুদ্রিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশস্তুকে বিগত ১৪ই ভার তারিখে তাহার গৃহে ক্ষুদ্র একটি বন্ধু- 

সম্মেলন করিয়া সমর্পণ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ড এখন যন্্স্থ, পরিতাপের বিষয় শাস্্ী 



১০ 

মহাশয় মুদ্রিত অবস্থায় ইহ! দেখিয়া াইতে পারিলেন না। এই লেখমালায় বঙ্গদেশের 
চলিশ জনেরও অধিক মনীষী শ্বরচিত মৌলিক গবেষণাত্বক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া 
শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি নিজ নিজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন । এক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের 

দেহত্যাগের পরে তাহার পবিজ্র স্মৃতিকে যথাসম্ভব চিরস্থায়ী করিবার প্রস্তাব, বাঙ্গালী 

জনসমাজের কাধ্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা কাধ্যে পরিণত কর সম্ভব হইবে, এরূপ 

আশ। করা যাইতে পারে । 
পত্রিকাধ্যক্ষ । 

হরপ্রসাদ-ম্মৃতি-সমিতি 

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৯এ ঠচত্র তারিখের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক- 

সমিতির অধিবেশনে স্বগায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বৃতি-সংরক্ষণের জন্য একটি শাখা- 
সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশে সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের ভার উক্ত 

সমিতির উপর অর্পণ কর হইয়াছে । তদন্ুসারে আমর! এই কাধেয অংশগ্রহণ করিবার 

জন্য সাধারণকে আহ্বান করিতেছি । স্থির হইয়াছে যে, আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইলে 

পরিষদ্গৃহে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি আবক্ষ মশ্মরমুগ্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ও তাহার নামে 

একটি স্বর্ণ-পদকের ব্যবস্থা! হইবে, এবং তাহার তাবৎ প্রবন্ধ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইবে। 
যিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থৃতির উদ্দেশে যাহা দিবেন, তাহ সাদরে গৃহীত হইবে ও পরিষৎ 

কাধ্যবিবরণীতে স্বীকৃত হইবে। 

হরপ্রসাদ-স্থৃতি-সমিতির সদন্ঞগণ-_- 

শ্রীপ্রফুললচন্দ্র রায়--সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যযয় 
শ্রীক্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

শ্ীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীনলিনীরঞ্ুন পণ্ডিত আমন্থমোহন বহু 

শীসত্যচরণ লাহ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 

শ্রীবিমলাচরণ লাহ। শ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভ্ষণ 

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

শ্রজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা 

শ্রীধতীন্দ্রনাথ বস্থু শ্রীগণপতি সরকার 

সম্পাদক । স্বৃতি-সমিতির সম্পাদক। 



পুরুযোত্তমদে ব্ 
_বাঞ্গালায় বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বড় বড় শান্দিক জন্বিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 

মধ্যে পুরুষোত্তমদেব একজন । পুরুযোন্তমদেবের একজন টাকাকার চষ্টনরঃ ইংরেজী 

১৭ শতকে বলিয়াছেন যে, লক্ষমণমেনের দরকার হম় বে, পাণিনির টবদিক প্রপ্রিয়া ছাটিয়। 

একখানি ব্যাকরণ লেখেন । হিন্দুর মধ্যে আর কাহাকেও পাওয়া ঘায় নাই, 'তাই বৌদ্ধ 

পুরুষোত্তম দেবকে এই কাধো নিযুক্ত কর! হয়। তিনি ঠবদিক অংশ ছায়া ভাঘাবৃপ্তি 

নামে এক ব্যাকরণ লেখেন এবং তাহার বৌদ্ধমতে উদাহরণ ইত্যাদি দেন। "আমর! 

ধত দূর জানি, এ কথাটি ঠিক নয়। কগ্টিধর অনেক পরের লোক; তিনি নিজের মাথ। 

হইতে বোধ হয় এ কথাটি লিখিয়াছেন। লক্ষমানসেন ১১৬৯ সালে তাহার পিতার ম্ৃবতুার 

পর রাজ। হন। তখন তাহার পিতা 'দানসাগর” নামে বই লিখাইতেছিলেন, শেম করিয়। 

যাইতে পারেন নাই। লক্ষণসেন তাহ। শেষ করেন ১১৭১ সালে। কিন্তু সর্বানন্ধ 

বাঁড়ুজ ১১৫৯ সালে অমরকোষের যে টীকা লেখেন, তাহাতে পুরুযোত্তম দেবের,খই 

হইতে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। স্থতবাং পুরুষোত্তম তাহার আগের 

লোক । কত আগের, জানা ধায় না। আমর তাহাকে ১১০০ সালের বলিয়। মনে করি। 

ব্রাহ্মণের! যেবূপ বৌদ্ধদেষী, তাহাতে বাড়ুজ্যে মশাই যে তাহার তুল্যকীলের কোন বৌদ্ধের 

গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিবেন, তাঁঠ। মনে হগ্ব না/- প্রাচীন হইলে, সে কথা স্বতন্ত্র। 
প্রমাণও তিনি ঘে ছু,একটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ নহের-অনেক । অন্যান্য লৌদ্ধ 

পণ্ডিতের গ্ঠায় পুকষৌন্তমেরও উপাধি ছিল--উপাধ্ঠীয় ; ভার পর হন মহোপাধ]া,১ শেষে হন 

মহামহোপাব্যায়। তিনি যে বই লিখিবার জন্য অনেক পাটিতেন, তাভার এক প্রমাণ 

আছে-হাপাবলী নানক অভিধান। এই ছোট্ট অভিধান্থানি লিখিধার জন্য তিনি ১২ 

বত্মর খাটিয়াছিলেন। শুধু খাট! নয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের বাড়ী ছুমাস ছমাস, এমন 
কি, এক বৎসর পধ্যন্ত বাস করিয়া আসিয়াছিলেন । 

আমরা এখানে শাব্দিক বৌদ্ পুরুষোত্তমদেবেরই নাম করিতেছি । আর একজন 

বৌদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন-_-তিনি কাশীবাসী। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধদের পুরোহিতের 
অর্থ(ৎ সাধনার পুথি লিখিয়াছেন। আর একজন পুরুষোত্তম দেব খুব পতিত ছিলেন; 

তিনি উড়িষ্যার রাজা । কিন্ত তিনি আমাদের পুরুষোত্তম দেবের ১*, বৎসর পরের । 

পুরুষোত্তম দেবের প্রধান বই-ত্রিকাগুশেষ। অমপসিংহ তাহার অভিধান লেখেন 

খীনীয় ৬ শতকে । ৬ হইতে ১১ পশ্যন্ত ৫০* বৎসরে অনেক নুতন নৃতন শব্দ সংস্কৃতে 

ঢুকিয়াছিল। সেইগুলি পুরুষোত্তম জব ভালিক1 করিয়া দিয়াছেন। অভিধানে ষে তিনটি 
কাণ্ড থাকেতার সব কমটি অমরসিংহের বইয়ে আছে, অর্থাৎ (১) পর্যায়; (২) নানার্থ ও 
(৩) লিঙ্গ; সেই জন্য উহার নামত্রিকাণ্ড। পুরুষোত্তমদেব উহ্বারই পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, 

এই জন্য উহার নাম হইয়াছে ত্রিকাণ্ড-শেষ। ত্রিকাগডশেষে পুরুষোত্তম অমরের সঙ্কেত, 
অমরের পরিভাষা এবং অমরের রীতি ও বর্গক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটুও বদলান নাই । 
তিনি স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়াচ্ছেন,যে সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়,তাহাই তিনি ভ্রিকাগুশেষে 

শসা পিসি পা শা শসা সপপাশ্পীা শশা শাশাশীস্পপাপাপশাীশিশ শট পোস্সপস্পপাপ পাপ পেপসি প্র ১ পি -৭ 

* বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ওর! আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "চতুর্থ মীসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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লইয়াছেন এবং যাহার প্রয়োগ লোপ হইয়াছে, সে সকল শব্দ তিনি উৎপপিনী প্রভৃতি 

অন্য অভিধানে দেখিতে বলিয়াছেন। যে শব্দ অমরকোষে নাই, অথচ ত্রিকাণ্ডশেষে 

আছে, দে সকল শব্দ ৬০০ হইতে ১১০০ পধ্যন্ত এই ৫০* বৎসরে চলিত হইয়ীছে, 
বুঝিতে হইবে । অমরকোষে বুদ্ধের নাম ১৭টি আছে এবং শাক্যসিংহের নাম *টি আছে। 

পুরুষোত্রমে এ ১৭ ও ৭টি ছাড়া আরও ৩৭টি ও ৪টি নাম দেওয়া আছে। কবৌদ্ধন্ম 
যখন খুব প্রবল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রনায়ে বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছিল, তাই 
ত্বাহার এত নাম । অমরকোষে মঞ্তুপ্ী ও অবলোকিতেশ্বরের নাম নাই; ইহার! ছুই জনেই 
ঘড় বড বোধিসত্ব। মহাঁধান মত খুব প্রচার হইলে ৬ ও ৭ম শতাব্দীতে ইহাদের 
আবির্ভাব হঘ। পুরুষোত্তমদেব অবলোকিতেশ্বরের ২২টি নাম দিয়াছেন এবং মঞ্চুপ্রীর ২৪টি 

নাম দিমাছেন এবং পেই সঙ্গে ২১টি বুদ্ধশক্তির নাম দিয়াছেন। অমরকোষে এ সকলের 

কোন উন্সেখ নাই । কিন্তু অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুত্রী ও বুন্ধশক্তিদের অনেকের উপাসনার 

বিষয় সাধনামালায় দেওয়া আছে । যে সময় সাঁধনমাল। সংগৃহীত হয় ( অর্থাৎ ১০০০-_-১১০০ 

বৎনরে ), পুকরুষোত্তমর্দেব সেই স্নয়েরই লোক, স্থৃতরাং তিনি ইহাদের অনেকের নাম 

দিয়াছেন । বোম্বাই হইতে খেমরাজ শ্রকষ্খদাস যে সটীক ত্তিকাণ্ডশেষ ছাপাইয়াছেন, সে 
টাকাকারের নাম শীলম্কন্ধ; ইনি সিংহল দেশের একজন যতি, এখনও বর্তমান আছেন । 

ইনি হীনযানের লোক । আর ইহার। মহাঘাঁনের দেবতা, তাই তিনি বুদ্ধশক্তিদের উপদেবতা 

বলিয়! লিখিয়াছেন, অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধবিশেষ ও মগ্ুশ্রীকে উপাস্যদেব-বিশেষ বলিয়া 

লিখিযাছেন। সিংহলের বৌদ্ধেরা এই ৫০০ বৎসর ধরিয়! ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ষে 
পরিণতি হইয়াছিল, তাহার কিছুই খবর রাখেন নাই। সেই জন্ত শীলক্বন্ধ এগুলির 

যথাযথ বিবরণ দিতে পারেন নাই । 

পুরুষোভ্তমদেব তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অনেক দেবতার নাম করিয়াছেন_-তাহার মধ্যে 
হেবঞ্ (“হেবক্র" ছাপাইয়াছেন), হেরুক, চক্রসংবর। বজবকপালী, নিসম্ব, শশিশেখর, বজ্র কীট, 

এই কয়টির নাম দেখ। যায়। ইহাদের অনেকের নামে স্বতন্ত্র তন্ত্র আছে, এবং ইহাদের 

অনেকের সাধনা আছে। হেব ও হেরুক যুগনদ্বমুদ্ি__শৃন্ততা ও করুণার একত্র 

সম্মিলন । এই সকল মুত্তি তান্ত্রিক বৌদ্ধপিগের শেষকালে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল । 

পুরুষোত্তমদেব যেমন বুদ্ধ বোধিসত্বদের অনেক নাম দিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের 

দেবতাদের অনেক নাম দিয়াছেন। অমরসিংহ ব্রহ্মার ২টি নাম দিয়াছেন; 

পুরুষোত্তমদেব ১৬টি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে ৪1৫টি নাম ছুক্গনেই দিয়াছেন। নাম কম 
হওয়ায় বেশ বোধ হইতেছে যে, এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে ব্রঙ্গার উপাসন। কমিমা 

আসিতেছিল। কেহ কেহ যে বলেন, ব্রহ্মার উপাসনা ছিল নাঃ সে কথা 

সত্য নহে । পদন্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রহ্মার ১০৮টি মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে। 

অমরসিংহ কিন্ত ব্রঙ্গার সঙ্গে সরস্বতীর নাম দেন নাই। পুরুষোত্তম দেব ক্রহ্জার পরই 
বলিয়াছেন,_ 

এ এ * ব্রাঙ্দী তু ব্র্ধকন্তক]। 
বাগ্দেবা শারদ শুরু! মহাশ্বেত। সরম্ঘতী ॥” 
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ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এই পাচ শ বৎসরে ব্রক্ধার সহিত সরস্বতীর একট সম্বন্ধ 

স্থাপিত হইয়াছিল। অমরদিংহ ভীমপন্ধ্যায়ে বলিয়াছেন, 
“ব্রাঙ্মী তু ভারতী ভাঁষ। গীর্বাগ-বাণী সরস্বতী । 
ব্যাহার উত্তির্লপিতং ভাষিতং বচন বচঃ |» 

অর্থাৎ তখন ত্রশ্দার সঙ্গে সরম্বতীর বড় কোন সম্পর্ক ছিল না। সরম্বতী ভাষার 

দেবতাই ছিলেন অথবা নদী ছিলেন । 

বিষুর নামের তালিকা লইয়া মুল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টে বিস্তর ভেদ। অমরসিংহ 
বিষ্ণুর ৩০টি নাম দিয়াছেন, পুরুষোত্তম ৬৬ । এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্চরাত্র নামে 

এক প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, পুরাণে আমরা ২৪ খানি পাঞ্চরাত্রের নাম পাই । কিন্তু 

ডক্টর অটো যণাডের সাহেব মাদ্রাজের আডেয়ার লাইব্রেরী হইতে অহিবুর্য সংহিতা নামে যে 

«কথানি পাঞ্চরাত্রের বই ছাঁপাইয়াছেন, তাহার ভূমিকায় ২০০ শতেরও অধিক পাঞ্চরাত্রের 

পুস্তকের নাম করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র সমস্তই বিঞুট উপাসনার গ্রন্থ । এই উপাসন! 
তান্ত্রিক রীতিতে করা হইয়া? থাকে । অমরকোষের ৩৯টি নামের বাহিরে যে সব নাম 

পুরুষোত্তম দিয়াছেন, তাহার অনেক পাঞ্চরাত্র হইতে আসিয়াছেঃ অনেক অপর অন্যান্য 
শান্স হইনেও আসিয়াছে । হরিৰংশ ভাগবত হইতেও বিষ্ণর অনেক নাম সংগ্রহ কর! 

হইয়াছে । হরিবংশ ও ভাগবতে কৃষ্ণের অনুচরদেরও অনেক নাম সংগ্রহ আছে। 

পুরুষোত্তম লক্ষ্মীর যে কমটি নাম দিম়্াছেন, তাহা অমরসিংহের অপেক্ষা অনেক কম। 

বোধ হয়, লক্ষ্মীর উপাসনা এ সময় কিছু কম পড়িয়া গিয়াছিল। 

অমরসিংহ শিবের ৪৮টি নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তম ৬৩টি দিয়াছেন। অমরসিংহ 

দুর্গার নাম দিয়াছেন ১৭টি । পুরুষোত্তম দিয়াছেন ৩৭টি। ইহাতে শৈব ও শান্ত 

তন্ত্রের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের সংখা] তখনও ঠিক হয় নাই। 

নবম ও দশম শতকে কাশ্মীরে যে শৈৰ দর্শন লেখা হয়, তাহাতে প্রায় ৩০ খানি শৈবতন্ত 

হইতে বচন উদ্ধার কর! হইয়াছে । শুধু যে. এক কাশ্মীরেই শৈব মৃত প্রচলিত ছিল, তাহা 
নহে । ভারতবর্ষের সর্বত্রই শব মত এই সময়ে মাথা তুলিয়া উঠে। নাকুলীখ মত, 
পাশুপত মত, মন্তময়ুর মত প্রভৃতি নানা মত নান! দেশে আবিভূ্তি হইয়াছিল এবং 

তাহাতে প্রচুর তন্ত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বড় বড় রাজারা এই সকল শৈবাচাধ্যের 
শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং শিব ও ছুর্গার মন্দিরে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। প্রভাস হইতে 

আরভ করিয়া ভূবনেশ্বর পধ্যস্ত, নেপাল কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারী পথ্যস্ত 

বড় বড় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবের পুজ। দুই রকমে হইত-_লিঙ্গ মুণ্তিতে ও 
বেরমুদ্তিতে ; কিন্তু শতকরা ৮০টি লিজমুণ্তি ) বেরমুদ্তি ২০টি হইবে কি না সন্দেহ। অনেক 
জায়গায় শিবছুর্গার যুগলমুণ্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

ইন্দ্রের নাম অমরকোষে ৩৫টি, পুরুষোত্তমে ২৬টি । ইহাতে বুঝা যায়, ইন্দ্রের 
পৃজ ক্রমশঃই কমিয়া আসিচ্তেছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় শরৎকালের পুণিমায় ইন্দরধবজ 
উঠিত এবং সেই সময় লোক খুব আনন্দে উন্মত্ত হইত। ইন্দ্রধবজ তোলাকে 'কৌমুদী 

মহোৎসব” বলিত। 



£ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ প্রথম সংখ্যা 

ভূমিবর্গে অমরসিংহ কোন দেশের নাম করেন নাই । ভূমি কত রকম হইতে 

পারে, তাহাই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। মাটি, বালি, পাথর, কাঁকর, কুরুই, দোতআশ, 

মরু প্রভৃতি নানারূপ ভূমিরই নাম করিয়াছেন। পুরুষোত্বম সেইখানে তুরুক্ষ, বাহলীক 

হইতে তমলুক পূর্ববঙ্গ ( বর্তনী ) কামরূপ পধ্যন্ত নানাদেশের নাম করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি যেসকল দেশের নাম করিয়াছেন, সেগুলি ৯** হইতে ১০০০ পধ্যন্ত স্বাধীন 

ছিল। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কোন দেশের নাম তিনি করেন নাই। 

ব্রঙ্গবর্গে অমরসিংহ ব্রাঙ্গণের পূজার আয়োজন, যজ্ঞের আয়োজন সম্বন্ধে অনেক 

কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এক জনও খধি মুনি প্রভৃতির নাম দেন নাই; এমন কি, চাঁরিটি 

আশ্রমেরও নাম দেন নাই । কিন্ত পুরুষোতভম ধষি, মহযি, পরমধি, দে বধি, ব্রঙ্গষি, শ্রুতষি, 

রাজধি, কাঁগুধিদের পধ্যন্ত নাম দিয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে তিনি বাল্সীকির নম 

দিয়াছেন, বলিয়াছেন-_“বালীকিঃ প্রাচেতসঃ১,। কৃষ্দৈপারনের নাম দিয়াছেন, তাহাকে 

তিনি মাঠরও বলিয়াছেন, বাদরায়ণও বলিয়াছেন; হস্তিশাস্ত্রের কর্ত। পালকাপ্যের নাম 

দিয়াছেন, চাণক্য বিষুগুপ্টের নাম দিয়াছেন, এবং তাহাকেই বাৎস্যাঁয়ন, মলন|গ, পক্ষিল 

স্বামী বলিয়াছেন; পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন, পত্গুলি, ভক্তহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণের 

নাম দিয়াছেন। কবির মধ্যে বাল্সীকি ও বেদব্যাস ছাড়া রঘুকার কালিদাসের নাম 

দিয়াছেন । বোধ হয়, মেধাবী রুদ্রেরও নাম দিয়াছেন) ভারবি ভবভূতির নাম দিয়াছেন, 

মাঘের নাম দেন নাই । 

ক্ষলিয্নবর্গে অমরসিংহ নীতিশান্ষের শব্দ, যুদ্ধশান্ত্রের শব্দ, অজ্ত্রশান্ত্রের খব্দ প্রভৃতির 

নাম দিয়াছেন; কিন্তু কোন রাজা-রাঁজড়ার নাম দেন নাই। পুরুষোতম দেব অত্র 

হইতে চক্্রবংশের জনমেজয় পর্যান্ত অনেক রাজার নাম দিয়াছেন। ক্ুয্যবংশে রাম লক্ষ্মণ 

পর্যযক্ত নাম দিয়াছেন। 

অমরকোব গোধুমের নাম দিয়াছেন এবং তাহার পধ্যায় দিয়াছেন স্থমনঃ; কিন্ত 

পুকুষোত্তম দেব ক্ষত্রিয়বর্গে বলিয়াছেন,--“গোধুমো শ্রেচ্ছভোজনঃ1” গমটা সে কালে 
আমাদের দেশে চলিত না । এখন যেমন নবান্ন হয়, বেদের সময় সেইবূপ “আগ্রয়ণ হইত 

অর্থাৎ শন্সের আগ খাওয়া অর্থাৎ শস্তের নবান্ন খাওয়া । একটা «আগ্রয়ণ হইত ত্রীহি 
[দয়], একট হইত শ্ঠামাক দিয়, আর একটা হইত যব দিয়া। ত্রীহি দিয়া হইত শরতে, 

যব দিয়! বসন্তে, আর শ্যামাক দিয়! বায় । 

পুরুষোত্তম প্রত্যেক কাণ্ডেরই প্রথমে বলিয়াছেন, অমরকোষে যাহা নাই, আমি 

তাহাই বলিতেছি। নানার্থকাণ্ডের প্রথমে তিনি বলিতেছেন»--. 
“দ্বরকাদ্যা্দিকা দ্যস্তক্রমান্নানার্থসংগ্রহম্। 
বিহায়ামরকোষোক্তমকার্ফীৎপুরুষৌত্তম্ঃ ॥ 

নানার্থ শব্গগুলি ব্যপ্রনান্ত-ক্রমে সাজান হইয়াছে, যথ-_কান্ত, খাস্ত, গান্ত প্রভৃতি । কিন্ত 

তাহার ভিতরে শব্বগুলিকে স্বরাদি ও ব্যঞ্চনাদি-ক্রমে সাজান হইয়াছে । পুরুযোভম 

বলিতেছেন৮-অমরকোষে যে সকল শব্দ নাই, আমি সেগুলি দ্িলাম। আবার 

লিঙ্গকাণ্ডের গোড়ায় তিনি বলিতেছেন, _-“লিঙ্গাদিসংগ্রহেহনক্তমমরেণা ভিদখাহে |” 
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লিঙ্গাদিসং গ্রহে অমর যাহ। বলেন নাই, আমি তাহা বলিতেছি। স্ৃতরাং দেখিতেছি, 

তিন "কাণ্ডেই অমর যাহা বলেন নাই, পুরুষোত্তম সেইগুলি বলিয়াছেন; স্থতরাং 

পুরুষোত্তমর বই অমরকোষেরই পরিশিষ্ট । এবরূপ একখানি পরিশিষ্ট হওয়ারও দরকার 

হইয়াছিল । কেন না, ১১ শতকের প্রথমার্ধে নৈষধকার শ্রীহধ অমরকোষের ভীষণ 

সনালোচন। করিয়াভিলেন। পুখিখানি ১১ পাতা মাত্র, কিন্ত তিনি উহাতে অমবকোষকে 

ছকড়া-নকডা করিয়। দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_অমরকোধষের লিঙ্গ ভুল, পধ্যায় 

'কুল, নানার্থ হুল। তাই ১১ শতকের শেষে পুরুষোত্ম একখানি পরিশি্ লিখিয়। 

অমরের মান বাচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

ভ্রিকাণশেষ ত অমরকোষের পরিশিষ্ট; ইহাতে পুরুসোত্তমকে অমরকোধের 

বশেই যাইতে হইয়াছে । তিনি আর একখানি অভিপান স্বতন্ত্র দিখিয়াছেন- সেখানির 

নাম হারাবলী। সেখানিতে ২৭৮টি বই শ্লোক নাই। তাহারও ছুই চারিটি 

শ্লোকে তাহার নিজের কথ! আছে, নিজের পরিচয় আছে। স্ত্তরাং ২৭২টা 

শ্নোক লইয়া অভিধান। এই অভিধানে যে সকল শব্দ আগে প্রচলিত ছিল, ক্রমশঃ 

অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের অর্থ দেওয়া আছে। অর্থাৎ 

অমরকোষের সময় প্রচলিত যে সকল শন্দ পুরুষোত্তমের সময় অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, 

তাহাদেরই সংগ্রহ ইহাঁতে আছে । 'এই সকল অপ্রধুক্ত শব্দ সংগ্রহ করা অভিধান লেখার 

চেয়ে একটু কঠিন কাজ; স্তরাং গ্রন্থকারকে বড়ই খাটিতে হইয়াছিল । অনেক পণ্ডিতকে 
জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, এ শন্দের প্রয়োগ চলিবে কিনা । তীহার ছুই ছাত্র ও বন্ধু 
ধৃতিসিংহ ও জনমেজয় তাহার খুব সাহাযা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ধূৃতিসিংহ 

নামক আর একজন পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রায় এক বৎসর অতিথি ছিলেন। ধাঁহারাই এই 

পুণতক পড়িয়াছেন, তাহার এক বাক্যে স্বীকার করেন-_বইখানি বড় ভাল এৰং সংস্কৃত 

পাঠার্থাদের খুব উপষোগী। 

পুরুষোত্তমের আর এক কীতি-_ভাঁধাবুত্তি। পাণিনির স্বরের ও বেদের স্রপ্রগুলি বাদ 

দিয়! শুধু ভাষার যে স্থত্রগুলি, সেগুলির উপর লঘুবুত্তি দিয়া ভাষাবুৃত্তি তত্য়ারী হইয়াছে । 
অনেক সময় পাঁদকে পাদই বাদ দেওয়া হইাছে। যষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পাদটি €বদিক স্বরের 
ব্যাপার; সেটি একেবারেই নাই । স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র চক্রবত্তী মহাশয় বইখানি ছাপাইয়াছেন। 

অনেক সময় €বদ্দিক স্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছে ন, অনেক সময় €বদিক স্ুত্রগুলি ছাপাইয়] 

নীচে বলিয়। দিয়াছেন__ছান্দস। স্বরটুবদিকী বাদ যাওয়ায় বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ 
বাদ গিয়াছে । পুরুষোতভম মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন, 

“নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণম্। 

পুরুষোত্তমদেবেন লঘী বৃত্তিবি ধীয়তে ॥* 
অর্থাৎ তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পত্ঞ্লি, এই তিন জনের মতে ব্যাকরণ 

লিখিতেছেন , কিন্তু আসলে,তিনি পাণিনির বৌদ্ধটীকা কাশিকা ও ন্তাসের উপরই বেশী 

নির্ভর করিয়াছেন। 

বাঙ্গাল! দেশে, বশেষ উত্তর-বাঙ্গালায় অর্থাৎ যেখানে পাল রাজাদের প্রাছুর্তাব খুব 



৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিরত 

বেশী ছিল, সেখানে তাঁহার বই অনেক দিন চলিয়ছিল। অনেক চীঁকাটিরনাও হইয়াছিল । 
এখন আর চলে না; তখন কিন্ত ভট্টরোজী দীক্ষিতের বই হয় নাই। ভট্রোজী দীক্ষিতের 
বই হইয়। ভাষাবৃত্তির অনেক ক্ষতি করিয়াছে । বাঙ্গালায় ভাষাবুত্তি চলিলেও অনেক 
বড় বড় পণ্ডিত পুরা অষ্টাধ্যায়ী পড়িতেন। শ্রীশবাবু বলিয়া গিয়াছেন--রায়মুকুট, 
শিরোমণি ভট্টাচার্য, কুল্লুকভট্ট, ইহারা সকলেই অগ্টাধ্যায়ীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । 
পুরুষোত্তমদেব ভাষাবৃত্তিতে পাণিনির স্ুন্্রগুলিকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; 

কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমব্যবস্থা বদলান নাই। 
পুরুষোত্তমের প্রধান কীত্তি কিন্ত সংস্কতের বানান ঠিক করিয়া দেওয়া) সেই জন্য 

তিনি বর্ণদেশনা, দ্বিক্ূপ কোষ, একাক্ষর কোষ নামে একথানি অভিধান লিখিয়াছিলেন, 
বর্ণদেশনার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বই বলিয়। চলিতেছে, যেমন-__জকারভেদ, 
শকারভেদ, নকারভেদ ইত্যাদি । আমি এইটিকেই তাহার প্রধান কান্তি বলি; কেন না, 
এ বিষয়ে বোধ হয় তিনিই প্রথম নঙ্জর দেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ ক্রমেই বদলাইয়। 
যাইতেছিল। উচ্চারণ-ভেদে ক্রমে ভাষারও ভেদ হইয়াছিল; তাহাতে নানারূপ প্রাকৃত 
ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল । কিন্তু ৯ম ও ১ম শতকে সংস্কতের বানানটাও প্রাকতের 
মত হইয়। যাইতেছিল। সকলেই চান, সংস্কৃতের বানান সংস্কতের মত থাকুক, প্র।রুতের 
বানান প্রাকৃতের মত হউক; কেহই চান না--সংস্কতের বানান প্রাকৃতের মত হউক। 
এই বানানের গোলষোগটা! পূর্ববাঞ্চলেই বেশী হইয়াছিল; বিশেষ বাঙ্গালায়। বাঙ্গালীর! 
“সন্বৎ? লিখিত, “কিম্বা” লিখিত কিন্তু সংস্কতে 'সম্ঘৎ, এঁকন্ব।+ হয় না, “সংবত্, পকংব।? হয়। 

আমরা “যছু”কে 'জছু” উচ্চারণ করি, “যদা'কে 'জদা” উচ্চারণ করি; দুট। 'ন'র কোন ভে্দই 
করি না, তিনট। *শ* যে কেন থাকে, ভাহা বুঝিতেই পারি নাঁ। ক্রমে এইরূপ উচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরও তফাৎ হইয়া গেল; সেট! বাঙ্গালায় তত বেশী হয় নাই, কিন্তু হিন্দী 
নেওয়ারীতে খুব হইয়াছে ; যেমন খ, ঘ, ক্ষ, তিনটাই এক রকম লিখিত, একটার জায়গায় 
আর একট। লিখিত, হ ও ঘ ইচ্ছামত লিখিত, সিংহও লিখিত, সিংঘও লিখিত । 

পুরুষোত্তমদেব এই সব গোলযোগ দেখিয়া বর্ণদেশন] লিখিয়া ভাহাতে বলিলেন, 
রাজার আদেশ যেমন মানিতেই হয়, অন্তথ। করিলে চলে না; বানানের আদেশও সেই 
রকম মানিতেই হইবে, অন্যথা করিলে চলিবে না । উহার কারণ জিজ্ঞাসার দরকার নাই, 
অনুসন্ধানেরও দরকার নাই । এই সময় হইতেই সংস্কৃত পণ্ডিতের যাহাতে বর্ণাশুদ্ি 
ন] হয়) সে বিষয়ে চেষ্ট| করিতে লাগিলেন; এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রমে প্রাকৃতের প্রভাব 
হইতে রক্ষা হইতে লাগিল। এমন কি, লেখারও ছাদ বদলাইল। বাঙ্গালায় অনেক কাল 
ধরিয়া খ, ক্ষ, এ আর গোলমাল করে না, এবং সিংহীর জায়গায় সিংঘী লেখে না। 
মৃদ্ধণ্য ণ, ন, এবং তিনট শ, ছুইটি ব'রও পণ্ডিতেরা তফাৎ করিতে পারেন ও করেন; 
এই সকলের মুল পুরুষোত্তমদেব ৷ মহেশ্বর নামে আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতও বানানের 
বই লিখিয়! গিয়্াছেন, তিনি লেখেন শ্বীষ্টীয়্ ১১১১ সালে । পুরুষোত্তমের পরে হইবারই 
সম্ভাবনা । পুরুষোত্তমের পরে গদসিংহ বলিয়৷ আর ঘাকজন লোক বানানের বই লিখিয়া 
গিয়াছেন? তিনি কিন্তু পুরুষোত্তমেরই পদানুসরণ করিয়াছেন । 

দ্বিরূপকোধষ মানে--যে সকল শব্ের ছুইব্প বানান হইতে পারে, তাহাদের সংগ্রহ। 
যেমন--কোশল, কোসল ; শস্ত, সম্য ; বশিষ্ট, বসিষ্ট ইত্যাদি । এইরূপ সংগ্রহে পুরুষোত্তমের 
কৃতিত্ব হারাবলী অভিধানে খুব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অনেক খুঁজিয়া কোথায় 
কোথায় ছুই বূপ চলিতে পারে, আর কোথায় পারে না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন। 

ৃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 



বাণেশ্বর বিষ্ভালক্কার 

(আলোচনা) 

গত বর্ষের ৩য় সংখ্যা! “সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক।”য় পরলোকগত হরপ্রসাদ শান্গী 

মহাঁশয়ের “বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার” নামে একটি স্থলিখিত ও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহার প্রবন্ধের একস্থলে (পু, ১৪১ ) আছে,-- 

“১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন,__আসি দাওয়ান হইয়। দাড়াইতে চাই ।... 

কোম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ীনী লইলে দেওয়ানী মৌকদ্দম। ত করিতে হইবে। 

মুনলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল,**। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান মোকদমার ব্যাপারট। 

বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধন কি, জানিবার অন্ত ব্রা্গণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া 

দিতেন। ব্রীক্গণ পণ্ডিতের? প্রশ্ন পাইক্স1 তাহার উত্তর লিখিয়। দ্বিতেন ও তজ্জন্য তৌলবট পাঁইতেন। 

মুদলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংদ উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি 

বলিলেন, কোড চাই, সংহিতা চাই ।**বাঙ্গালী বঞ্চুদিগের সহযোগে ওয়ারেন হেষ্টিংদ এগার জন বড় বড় 

পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রধমেরই নাম হইতেছে-বাণেশর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর 

পশপুরের কুপারাম ; তাহার পর নবদ্বীপের জৌড়ীবাঁড়ীর ছুই পণ্ডিত__একজনের নীম রামগোপাল 

তরপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিস্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়। যায় না। 

তাহার ভিতর একজন ছিলেন--তীহাঁর নাম সীতারাম ভাট। ইহারা এগার জনে একত্র হইয়া... 

একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; পেখানির নাম-বিবাদার্ণবসেতু । হেষ্টিংদ একজন সংস্কৃত-জান। 

মৌলবীকে দিয়া উহ1 পারদীতে তঙ্ঞম। করাইয়া লন এবং হা(লছেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়! 

সেই পারলী হইতে ইংরাঁজীতে তর্জম] করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইক্। দেন। উহার নাম হয়__ 

হালহেড.স্ জেণ্ট, ল।” 

হেষ্টিংস বাংলার যে-এগারজন পঞ্ডিত্কে হিন্দু ব্যবস্থা-পুস্তক সম্কলনে নিযুক্ত করিয়া- 

ছিলেন, তাহাদের নাম হল্হেডের 4 0০০ ০/ ০০100 1:25 পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় এইব্প 

দেওয়া আছে--” 
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১৮১৮ সনের ১২ই ডিসেম্ঘর তারিখের “সমাচার দর্পণ নামক বাংল। সংবাদপত্রে 

কষ্ণনগর রাজবাড়িতে বাণেশ্বর বিদ্যলঙ্কারের নিমন্ত্রণ-রক্ষার একটি কাহিনী মুদ্রিত হইয়াছে। 

তাহ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি, 

* কৌতুকের বিষয়, বৌন্বাই বেস্কটেশ্বর হীন মেশিন প্রেস হইতে প্রকাশিত “বিবাদার্ণবসেতু'র ভূমিকায় বলা 
হইয়াছে যে এই গ্রন্থ রণজিৎ সিংহের প্রযোজকতার প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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“মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।--গ্রপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্য মোং কষ্চনগরে 

রাজবাটাতে নিমন্ত্রণে গিরাছিলেন তথাকার এই ধার ছিল যে ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতের। নিমন্ত্রণে 

আমিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাক। ও গাড় ও শালপ্রভৃতি ও 

যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি 

পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়! পাঠাইলেন 

যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার 

সছুত্তর করিলেন ষে ভট্টাচাধ্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে । ইহাতে এ 

বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে পরম হৃষ্ট 

হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ 

নৌকা পাইয়া! আপন বাটীতে আইলেন।” 

শান্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের একস্থলে আছে» 

'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজ) কৃষণচল্জ্রকে ছাড়িয়। রাজ) চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্ধমানের আশ্রয় 

ছাড়িয়া! কৃষ্ণনগরে আদেন, আবার কৃঞ্চনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজ) নবকৃষ্ের আশ্রয়ে আসেন 

এবং তাহার দেওয়া! জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তেয়ারী করেন।; 

বাণেশ্বর মহারাজা নবকৃষ্ণের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ 

সনের ২৩এ মে তারিখে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ততৎ্সম্পাদিত “সম্বাদ ভাস্কর” পত্রে 
লিখিয়াছিলেন,-_ 

“শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের৷ তাহার 

সভায় বিচার করিয়া পারিতোধিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের 

এক খাত দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, 

মাণিকাচন্দ্র তর্কভৃষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপক 

দিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্ধষ্ট হইয়। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছবর এক দিনেই ব্রাঙ্গণ 

পগ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন)**"৮ 

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জমসংশোধন 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় ( ১৩৩৮ সালের চতুর্থ সংখ্যায়) 

২৯৮ পৃষ্ঠার পাদটাকায় ভ্রমক্রমে মহামহোপাধ্যার় হরপ্রসাদ শান্ত্ী মহাশয়কে রামমানিক্য 

বিছ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রপৌত্র বলিয়া উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। এই মন্তব্য ভ্রমাত্মক-_ 
বস্ততঃ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শান্সী মহাশয়ের মাতামহ ছিলেন। আমাদের অসাবধানত। 

বশতঃ এই ভ্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া আমর দুঃখিত, এবং শান্সীমহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত 

আশুতোষ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের নিকট এই ভ্রমসংশোধনের জন্য আমরা রুতজ্ঞ। 

| পত্রিকাধ্যক্ষ 



দেশীয় মাময়িক পত্রের ইতিহাস 
১৮৩৫-১৮৫৭ 

( তৃতীয় পর্য্যায় ) 

০ 

১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড মেটককফ ভারতে প্রকাশিত সংবাঁদ পত্র- 

গুলির শৃঙ্খল মোচন করিলেন। এই সনম» হইতে পরবর্তী বাইশ বনর সামরিক পত্রের 
স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্ববপ্রকারে বদ্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শ্রধু 

এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন 
সামফ্িক পত্র বাহির করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাঁশককে সর্বাগ্রে স্থানীয় 

ম্যাজিষ্টেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মন্মে অঙ্গীকার-পত্র (00018786017 ) স্বক্ষর 

করিতে হইবে যে তাহার! প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক । তাহার পর এই 

অঙ্গীকার-পত্রের ছুই গণ্ড যথা ক্রমে সেই ম্যাজিষ্টরেটের আপিসে, এবং স্ুগীম কোর্ট অথব। 

সেই এলাকাতুক্ত কিংস কোটের ( ইংলপগ্তীয় আইনাম্থঘায়ী উচ্চ আদালতের ) দপ্তরখানায় 

দাখিল করিতে হইবে । 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৮৩৫১ ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫৭ সনের ১৩ই জুন 

তারিখে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক প্রেস আইন জারির পূর্ব পধ্যস্ত যে-সকল সাময়িক পত্র 

প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলির সঠিক নামধাম সংগ্রহের পক্ষে মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের এই 

সকল অঙ্গীকার-পত্র অমূল্য উপাদ্দান। ছুঃখের বিষয়, এগুলি কলিকাতা হাইকোর্টের দণ্তর- 
খানা হইতে সংগ্রহ করিবার কোন স্থবিধাই বর্তমানে নাই) কারণ অন্ুসন্ধিৎস্থদিগকে 

বাংলা বা ভারত গবন্মেন্টের পুরাতন দলিল দস্তাবেজ পরাক্ষ/া করিতে দিবার জন্য যেরূপ 

স্থবিধা দান কর! হইয়াছে, হাইকোর্টের পুরাতন দপ্তরগুলি সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা বা 

নিয়ম এ যাবৎ কর! হয় নাই। 

যাহা হউক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদিগের অঙ্গীকার-পক্রগুলির অভাবে, বাংল! সাময়িক 

পত্রের ইতিহাস-রচনার আর একটি উপায় আছে। সে উপায়-আলোচ্য সাময়িক পত্র- 

গুলির গোড়াকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করা । সেদিকেও বাধ! আছে। কারণ এই সব 

সাময়িক পত্রের অধিকাংশই এখন দুশ্প্রাপ্য ; বোধ হয় এইজন্তই বাংলা সামগ্মিক পক্রের 
ইতিহাস-সঙ্কলনে পূর্ববর্তী অনেক লেখকই পারি লঙের লেখার* উপর অতিমাত্রায় 

*417630761)187:6 02/0190%6 ০7 17677001 1701/1:5, 1)5 এ. 14006 (1920), 10085 40217) 
/61018)/0 0 1961)160268078 27 0180 13670018 10750166900) 17 197, (09190৮91879) ৪00 

10103 4 76111)7) ০7 6186 7807786507৮ 1)'84)9৭ 0? 915 17678018 6078760161৯ 1০241 

17680018 £/7/070/1676) (0101166% 1552),-399 ৮০1৩, 011 85 50801 01 019 ১9160610108 

01 11)9 17990195 01 09 1390891 €0561খ)711610৫, 
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নির্ভর করিতে বাধা হইয়াছেন । দীঘকাল অন্থসন্ধানের ফলে আমি অনেকগুলি প্রাচীন 

ইংরেন্ী ও বাংলা সামগ্সিক পত্র দেখিবার স্থুযোগ পাইয়ণছি, এবং প্রধানতঃ তাহারই 

সাহায্যে আমার প্রবন্ধটি লিখিত। এই সব সাময়িক পত্রের ফাইল হইতে আবার অনেক 
নৃত্তন পঞ্ধের প্রচারের কথাও জানা গিয়াছে । ইহা ছাড়া কয়েকটি মৃলাবান প্রবন্ধের সন্ধান 

পাওয়ায় এই ইতিহাস গঠনকাধ্যের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে । 

কবিবর জশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার "সংবাদ প্রভীকর”এর ১লা বৈশাখ ১২৫৯ (১২ এপ্রিল 

১৮৫২) সংখ্যায় বাংল! সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রভাকরের এই 

সংখ্যাখানিও সংগৃহীত হয় নাই, তবে ১৮৫২১৮ই মে তারিণের সাপ্তাহিক 711৫ 121121151/- 

77101 2770. 7111/279  011/0187018 পত্রে গুপ্ত-কবির প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত 

হয়। এই সংখ্যাখানি 'ংলিশম্যান* সম্পাদকের সৌঙ্জন্তে দেখিবার স্বিধা হইয়াছে । 

“সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশিত গুপ্ক-কবির এই রচনাটির “সম্পূর্ণ সহায়তায়” ভূতপূর্বব সংবাদ 

প্রভাকর*-সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাঁদত নবজীবন, 

পত্রের আঘাঢ় ১২৯৩ সংখ্যায় গোড়া হইতে ১২৫৯ সাল পথ্যস্ত প্রকাশিত সমুদয় বাংল! 

সাময়িক পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত করেন। তালিকাটি সব্ধত্র নিভূল না হইলেও 

কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে । 

এখানে একট1 কথ। পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার । প্রধানতঃ বাংলা সাময়িক 

পত্রগুলিরই কথা আলোচন। কর আমার উদ্দেশ্ত। বাংলা ভাষ! ব্যতীত অন্থান্ত 

দেশীয় ভাষার যে-সব সামরিক পত্র এই বাংল। দেশ হইতেই সব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে 
প্রকাশিত হয়, কেবল তাহাদের কথাই পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । অতঃপর 

শুধু বাংলা সাময়িক পত্রেরই কথা আলোচিত হইকে। 
আমার প্রবন্ধে ভুলচুক থাকা মোটেই বিচিত্র নহে; হত কোন কোন সাময়িক 

পত্রের নামও বাদ পড়িয়াছে। কেহ এপ ভ্রম দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব । পাঠকবর্গের 

কাহারও নিকট পুরাতন কোন সাময়িক পত্রের (বিশেষতঃ দসন্বাদ ভাঙ্কর? বা দিংবাদ 

প্রভাকরে”র ) ফাইল থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া যদি জানান তবে আমি তাহা দেখিবার 

ব্যবস্থা করিব। বাংলা সামগ্নিক পত্রের একখানি সর্বাঙ্গ স্ন্দর ইতিহাস সঙ্কলন করা ব্যক্তি- 

বিশেষের সাধ্যায়ত্ত নহে; ইহাতে দশের সহানুভূতি ও সাহায্য অত্যাবশ্তক। 

১। জন্গাদ সুধাসিন্ধু 

১৮৩৭ সনের ১৩ই এপ্রিল (২ £বশাখ ১২৪৪) তারিখে বটতলার কালীশস্কর দত্তেধ 

সম্পাদকত্তে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রথম প্রচারিত হয়। ১৮৩৭ সনের 'কালকাট। মন্থলী 
জনণলে” দেখিতেছি £__ 

+88/))1007630০90//0-5))1/99,--5$9 219 10907) 6০975061099 696 2 ৮৮৪6] 7১91)01 
71170970119 200৮0 10981))0, 1185 10901) 9508)1131)90 0৮ 138099 01011 বিছা) 
[01766 02- 13907601128))5 8110090002৭ 91 135৯911) 17500 ৪100. 05 
9771)1190 (0 ৪৮99071১07১ 2 0119 10091061015 01181:00091 015116 8111095.), 

কাগজখানি বৎসরেক কাল স্থায়ী হইয়াছিল । 
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২। জঅন্াদ গুণাকর 

১৮৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (পৌষ ১২৪৪) শ্টামপুকুর-নিবাসী 

গিরীশচন্দ্র বস্থুর সম্পাদকত্বে এই পত্রথানি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহ সপ্তাহে দুইবার 

বাহির হইত। ১৮৩৭ সনের ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে “ক্যালকাট। কুরিয়ার নামে ইংরেজী 
দৈনিক সংবাদপর লিখিয্বাছিল :-_ 

,4///)/)/11 (৮)9/10//1)-.---1)10712110 0170 1)70967)6 001, &1) 80016101) 1199 1১901) 
07849 (0 010. 1701)01)6) 01 13078100  109৮/31)21)018, 11109 1017110 01 079 
101171120] 15-9)6)2/)0/17 (707))71:6) 5 21107509160 1১) 138109০0 (7709301)7718001 
13050, 91 ১১01101)0)01011 10 13 60 81)7008 6৮100 9 0615, 1720)0155 11111080%9 
11101711010, 2110 14 (09 1706 10211001011 86 01090. 2701)90 2 11)01007.-- 
(01. 07916), 90৫ ০)0/,) 4 

কয়েক মাস পরে কাগজখানিকে টননিক রূপে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। 

১৮৩৮, ৪ঠ! আগ (২১ শ্রাবণ ১২৪৫) তারিখের "সমাচার দর্পণে, জ্ঞানীন্বেষণ” পত্র হইতে 

নিম্বোদ্ধত অংশ পুনমুর্দ্রিত হইয়াছিল £_ 

«আমরা আবণ করিলাম যে গ্রণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ 

করিবেন এ কাগঞ্জ বাঙ্গাল। ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্ত ইহার মন্ব। 

কিছুই এইক্ষণপধ্যন্ত বুঝিতে পারি ন। যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা] সর্বৰ 

বিপক্ষে কিন্বা ব্রক্ষদভার অথব! ধন্ম সভার পক্ষে কিঞ্া এই সকলের মধ্য হইতে একটাই 

বা হয় তাহ। জানিতে পারি ন। কিন্তু যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে 

আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব ।” 

স্বাদ গুণাকর' টনিক আকারে বাহির হইয়াছিল কি-না জানি নাঃ তবে কাগন্রখানি 

অল্নদিন পরেই লোপ পায়। 

৩। সংবাদ দিবাকর 

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে (? ১৮৩৮ ডিসেম্বর ) গঙ্গান|রাফ়ণ বন্থ এই সাপ্তাহিক 
পত্রথানি প্রকাশ করেন। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্র হইতে নিয়াংশ ১৮৩৯) ২৭এ এশ্রিল 

তারিখের “সমাচার দর্পণে” উদ্ধৃত হইয়াছিল, 

“১২৪৫ সালের বধফল 1-- 

পৌষ ।--সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।” 

এই কাগজখানিও অল্পদিন চলিয়। ব্রন্ধ হইয়া! যায়। 

৪1 সংবাদ সৌদামিনী 

১৮৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি (পৌষ ১২৪৫) এই সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক ( ইংরেজী ও বাংলা) ছিল। ১৮৩৮, ২৭এ ডিসেব্বর 
তারিখের “ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া* ন্মমক সাপ্তাহিক পত্ত্রে পাইতেছি £-- 

(90০09600105 0০ 78676 ০07 17849 101 80897 4, 1838, 



১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ প্রথম সংখ্যা 

+/7)/61৫%/,) 1060), 21-00-৮901] 10201006110 ,41110//16 19071107)26)6, 

185 1056 17)700 183 91)1)987000 11) (081011667, 11) 13011071009 8110. 11) 101001191). 

1]10 ০২০০102 15 7706 51701) 89 170 10010 ০06 91) 6১:1)00810105 ০01 & 

19701750660 8100 05010] 91560] 00.. 

ক্যালকাট। খ্রীষ্টান অবজারভার+ (ফেব্রুয়ারি ১৮৪০) পত্রে প্রকাশ, কলুটোলা-নিবাসী 

কালা্টাদ দত্ত «সংবাদ সৌদামিনীগ্র সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজখানি তিন বৎসর 

জীবিত ছিল বলিয়! জান! যায়। 

৫। জংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী 

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১২৪৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮? ) প্রকাশিত হয় বলিয়া অনেকে 

উল্লেখ করিয়াছেন ।*% ইহার বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পধ্যস্ত সমশ্ডটাই কবিতায় প্রকাশিত 

ইইত। কিছু নমুন! উদ্ধৃত করিতেছি £ 
«আমারদের জে বিজ্ঞাপন দিবে গো । 

তাহার পক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো ॥ 

চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গে! । 

গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো ।। 

কলিকাঁলে জত সব ভাল মান্ুসের ছেলে গো । 

লেখ! পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো।।” 

পার্বতীচরণ দাস এই কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। অল্পদ্দিন পরেই ইহার প্রচার 

রহিত হয় । 

৬। সংবাদ অকুণোদয় 

এই প্রাত্যহিক সংবাদপত্র প্রকাশ বিষয়ে, “সংবাদ পূর্ণচক্ট্রোদয়? পত্র হইতে নিম্বোদ্ধত 

বিবরণ ১৮৩৮ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখের “সমাচার দর্পণে” প্রকাশিত হয়, 

'“বাঙ্গাল। প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়। 

মৎস্থহৃদবর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। 

মহানগরী কলিকাতা কমঙ্গালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাি কতৃকি 

প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গজলা সমাচার পত্রের দ্বার ধ্বশিত হইয়! থাকিবেক 

যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্/হিক “সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে 

কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহ ভবিষ্যতে স্থনির্বাহ 

হইতে পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ধত্র প্রেরণ কর যাইতেছে 
তদ্ষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন:**। 

“এক্ষণে এ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে 

অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে 
* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশকাল ১২৪৫ সাল বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন (নবজীবন? ১২৯৩)। 
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নির্বাহ হইনেক তাহ! বিবেচনাপ্তে গ্রহণে রত হইবেন অতএব এ পত্রের 

এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়৷ পর্বসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব" শ্রী্গন্নারায়ণ 

শম্মণঃ |; 

১৮৩৯ সনের শেষাঁশেষি সংবান পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই টনিক পত্রধানি 

জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় করুক প্রকাশিত হয় !* কাগজখানি কম্পেক মাসমাত্র স্থায়ী 

হইয়াছিল । 

৭1 জন্দাদ ভাক্ষর 

১৮৩৯ সনের মাচ মাসের প্রথম ভাগে ( চৈত্র ১২৭৫) এই সান্তাহিক পত্ত্রথানি 

শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের “ফেণ্ড অফ ই'গুয়।' 

পদ্ধের ১৮৩৯, ২১এ মার্চ তারিখের সংখ্যায় পাইতেছি £-_ 

“/৮/41%7, 71%)%41 1.7... 07091713910681000 1১210017170 926///124 19/84/6675 

195 1056 56971990 11069 01560110011] 070107687. 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,-“সিম্লের রাধাকৃষ্চ মিত্রের | ছাতুবাবুর 

ভগ্মীপতির ] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আন্ুকুল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন |” এন 

উক্তির মূলে সত্য থাকা সম্ভব । 

সম্বাদ ভাস্কর প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৪-৪৬ সনের কতকগুলি 

সংখ্য। দেখিবার স্থবিধ! হইয়াছে; তাহার প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখ! আছে,__ 

“সম্বাদ ভাক্কর পত্র সহর কলিকাতা শিমুলিয়ার হেছুয়ার উত্তর বড় রাস্তার ধারে রায়ের 

পুক্ষরিণীর পশ্চিমাংশে শ্রীধূত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটাতে প্রতি মঙ্গলবানে 

ভাঙ্কর যন্ত্রে প্রকাশ হয়|” 

আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের কোন কোন কার্ধ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করায় শ্রানাথ 

রায়কে অশেষ লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইয়াছিল । ১৮৪* সনের ৯ই জানুয়ারি প্রাতঃকালে 

রাজার লোকজন হঠাত শ্রীনাথ রায়কে পথ হইতে ধরিয়া সবলে আন্দুলে লইয়া যায় |? 

৯ পণ) 08100৮88050 1১938৮--116 (71651/9 01772584/ 0798৫)7%7, 8০১১, 1810, 
9১. (91, 60. 

1 “বাংল! সংবাদ পত্রের ইতিহাস”-__নবজীবন, ১২৯৩। 
021)987 নিাদ 009 ৪0909078110 171091 10790001701681)19 01981)1)981000 01 (119 
1501001 01 079 19719815167, 319৪ 81001 1105 ..-05 1016 699 (209 2) 0০007110170, 41] 09 
106156. 0010)181710165 279 1086. 111 807025701097)6 26 (170 009 00002180017 009 1900 006 
ড০931011011), 17 101090 099 11610)6 %৮ 9 & 81706 81010160109000 00011002185 10 5 
/0010106 11060 21129010005 1109)1 00)9 01000101017) 01 1188 10127 21055 10805 2৮ 1১010001008%, 
দ3.079.28 910090 50190. 105 (21 ০১. 6০7)15-01৬0 81009010010. 11) (19৫70 01 
[11170009960112779% 0007109010973. 0)098% 88597015 935201100, 50717)7)00 211770950 10780,11701770- 
019৮6] £88590. 2000. 020015 0185090 10 9 ৬29(9770 0179001010 23 ঠা 895, 1১010010175 01266 
139৮ (1) 0, 8100, আ1)910 1)0 200 1)19 00100000073, 911001162)9017915 01581199170" 
11170 2119090 800 0:0001001% 10701090919 ঠ৮059. 01 0719 93090791085 19907211602) 
[97509091 11091, 198910110৬9 :-109915 [1209 ০০৪ 980,009 1201001 0£. 079 
/7/১25/1/) :1090 110৮9161790. ৮৮110111196 99৮০710 88911096.. 079 [091-1079061005 
019 0911911) /0109910097, 19191) 13..13., 19910107110 009 51011011501, 081001- 

[39108 00780109119 90002110090 ৬10 019 1501607 01 019 £771251:71675 1 092 ৮0110] 
[07 09 0০00 01 019 9/)০৪ ৪0909009190, টি 
1041) 5০724277/, 1940, * [1 1100911) 50019 07815 

8 

00179 0101440০789 0৮ 980095 11, 1840). 
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সেখানে তাহার উপর বিলক্ষণ অত্যাচার হয়। এদিকে রাজার নামে স্থপ্রিম কোটে 

অভিযোগ উপস্থিত হয়। রাজা আদালতের অবমাননা! করিয়া অনেক দিন আত্মগোপন 

করিয়া ছিলেন; শ্রীনাথ রায়কেও তিনি স্থান হইতে স্থানাস্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
রাজাকে ধরাইয়! দিবার জন্ত শ্রীনাথ রায়ের সহযোগী গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ ১৮ই জানুয়ারি 

তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে* পাঁচ শত টাক! পুরস্কার ঘোষণ! করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন । 

এই বিজ্ঞপন-প্রসঙ্গে “কমার্শিয়াল আডভারটাইজার” পত্রে নিক্োদ্ধত অংশ বাহির 

হয়।- 

“20. :20৮011501))0116 81010027090 11) 079 /0/)/-717 01 (760 180) 110569101, 90761105 

60188 78191) 18111270110 1805, -1180 00110610100 11110159011 41 [0015010. 

20109 60 196 10110 70010101090 11] 10001৮0 0 79৮910 01 500 

1111)009. 

11100 80 0101501010100 19 31700 75 101]ড 100]1| বিহা)]0া 1010090001৭, 

/1)0, ৮৮০ 11006150709, 13 69 0০098010107 01 ১1:00102।) 10৮....07). 

৫1761? 5 

যাহা হউক রাজা রাজনারায়ণ বেশীদিন নিজকে গোপন রাখিতে পারেন নাই। 

তাহাকে প্রথমে কিছুদিন হাজত-বাস করিতে, এবং ২০এ মাচ তারিখে সুপীম কোটের 

বিচারে হাজার টাক! অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল |", 

শ্রীনাথ রায়ের অন্গপস্থিতিতে তাঁহার সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে 

ভট্চায,) “সম্বাদ ভাঙ্কর? সম্পাদন করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার পর শ্রীনাথ রায় পুনরায় 

তর্কবাগীশের নহিত “সম্বাদ ভাক্কর? সম্পাদন করিতে থাকেন ।ঞ& কিন্ত অল্পদিন পরেই-_- 

১৮৪০ সনের অক্টোবর মাসে তাহার মৃত্যু হয় ।৯ শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যুতে ইংরেজী ৫দনিক-_ 

“ক্যালকাটা কুরিয়ার» ১৪ই লভেম্বর €( ১৮৪০ ) লিখিয়াছিলেন,_- 

“... ২৬০ 010678810 ঢ86 00০ ৫০৪0) 91 37991080001 1২9৮ ১1] 006, 10 00 1989%, 

91120111151] 1010 9561011)095 870 ০0171010105 71 10 17/10/7111), 89 80 

21)1)701)719160 11091700006 19 0010 00116158110 01 (10 13010998115 191060000, 

* (1160 11) 0180 0%171/10 90117) (01 002 91, 18440, 

ন10/৫., 07050 ৯1101) 20, 184), 

] কেদারনাথ মজুমদার তাহার “বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য, পুস্তকের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিক্াছেন £-. 
“ইহার পর সম্পাদক রায় মহাশয়ের আর ভাম্বরের সম্পাদকীয় আসনে বসিবার সখ. রহিল না। তিনি 
ভাক্কর ছাড়িয়া 'অয়নব '৭ ধর্শন? বাহির করিয়] নিরাপদে হত্তকণ্ঝন নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলেন ।” 
দেখিতেছি, মজুম্দার মহাশয় 'উদ্োর পিগ্ডি বুদোৌর ঘাঁড়ে' চাপাইয়াছেন। ১৮৪* সনে প্রকাশিত, চাপক- 
নিবাসী শ্রীনারারণ রায়ের 'আযুর্ধেধদ দর্পণ'কে তিনি “'্ীনাথ রায়ের অয়নবাদ দর্শন” বলিয়াছেন! তিনি 
আবার ১*৭ পৃষ্ঠায় “গ্রনারায়ণ রায়ের অয়নবাঁদ দর্শন”? এবং ৪৩৯ পৃষ্ঠায় ''অয়নবাদ দর্শন ১৮৪৩ শ্রীনারায়ণ 
রায় (বারাঁকপুর ), লিখিয়াছেন! ৃ 

3 ১৫ ০৮৩00 1100101000 1110 00211) 01 61617201107 01 1110 177,251577 97981090107 

10১১১১10009 2716)84 07 17788 01 09060109131, 1840. 



বঙ্গাব ১০৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৫ 

(110 9 10111177109 07821 01 86 10256 8 ০2০76217) 96010101) 01 0112 1111101)0) 

001)110101116চ. ১0011080111 1105 85 7016 016 1)2111011))1 00160 01 070 

[081)0]. 1115 0010601007761015 60 16 1071100100৮ & 5101211 1081৮ 01 019 

00100771201, 11119 11700151007] 10 ড/11010) 1)2150 13 07109 101 018 2019 

1112111)01* 11) চড1)101) 60186 1091)97 1195 11106170769 10001) 00110106090, 15 56111 

11 (110 18110 01 0019 11511]9. 1109 195 1010 01009170017) 13010152115 00169701119 

(97/0)1767)1০৭1/7/)7. 17015 01018) 25 [২5 টে 11750 19091) 21)10 69 00000, 

816 21৮75 01)2)7010717%00 10/ £০০৭ ৭90৯০ 8010 1 %1007905 ১1৮19. 

13017700069. 010] (170 (79100178150 11117000  9101)075610101), 170 (17915 

01001012008 0৮01৮ 0101907৮016 01 031)091129 6119 10911501115 1)129166 

০0000111110], 10100. 51104111900 £1026 ৮৮110 ০91 00165520106 120701)681) 

7170৮516069. [7 58100 6015) ০. 00) 1006 100 00 16856 ৮৮191) 00 90070 

17101710110 10001105 01 99010901610 1১95, ০1707 01100818006 9০ ₹/০]1 01078111100 

85 (116 1)76381)6 0016090 11) 007100061100 8, 13610087115 00৮/১1021)01 ৮৮73 

10৮0701)01055 & ৮2101)10 0078010107, 41667 605 00011726100 90 

001)6611)1)0727169 10060 110 91109)011) সা 6875 0 079 0966 01 009 

19/04/1071? 

উদ্ধত অংশ হইতে স্পট জানা যাইতেছে, জ্জানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের 

ভূতপূর্বব সম্পাদক গৌরীশস্কর তর্কবাগীশই “সঘ্ধাদ ভাক্ষরে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন। 
একথার অন্য প্রমাণও আছে। ১৮৪৪ সনের ১৭ই সেপ্টেপ্ধর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 

“সম্বাদ ভাঞ্চর* পাইয়াছি । এই সংখ্যার ১৯০১৯ [ ১০১৯] পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
কাহারও মৃত্যু-প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রণ্াব শিখিয়াছেন; তাহার যেটুকু পড়িতে 

পারা গিয়াছে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম, 

“এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিন এবং 

আবশ্তক মতে টাকা * % * লইব, যাহা লভ্য হইবে প্র * * * শ্রীনাথ বাত আমারদি 

* %%:* মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন, এবং *% * * 

কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া 

পূর্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদ্িগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই 

রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং ছুই ব্যক্তিই আমারদিগের 
বাসায় রহিলেন তৎপরে রাজনারায়ণ রায় রসর * * * মনে করিলেন এ পত্রে তাহার 

ছনপম প্রকাশ হইয়াছে অতএব এ পরাক্রান্ত রায় যিনি রাজা রাজনারায়ণ নামে 

অভিমানী হইয়াছেন, তিনি ৬০।৭০ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমারদিগের বাসার 

চতুর্দিগে বাগানে২ * * * *)? 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে প্রথম হইতেই “সম্বাদ ভান্কয়' পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, তাহার আরও একট প্রমাণ আছে। *সম্বাদ ভাস্কর” প্রথম প্রকাশিত হইলে 

জ্ঞানাশ্বেষণ' পত্র পিখিয়াছিলেন,-- 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 1 প্রথম সংখ্যা 

পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাকঙ্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ 

করিয়াছেন এ সম্বাদ প্র অতি উত্তম হইয়াছে .**.*ত0:2 * 

১৮৪৮ সনের ১৪ই জান্গয়ারি( ২ মাঘ ১২৫৪) হইতে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর, 

অর্দ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,__ 

“মাঘ, ১২৫৪ '**২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাম্বর পত্র সপ্তাহে ছুইবার করিয়া 

প্রকাশ হইতেছে ।১ ণ* 

এই সময় হইতে প্রতি সংখ্যার শেষে লেখ থাকিত,_- 

«এই সংবাদ ভাস্কর পত্র হর কলিকাতার শোভাবাজ্জার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরী- 
শঙ্কর ভট্টাচার্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয় ।” 

১৮৪৯ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বশাখ ১২৫৬) তারিখ হইতে “সম্বাদ ভাস্কর, সপ্তাহে 

তিনবার করিষা_মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বার প্রাতঃকালে--বাহির হইতে থাকে । এই 
তারিখে সম্পাদকীয় স্তস্ভে লিখিত হইল,__ 

“আমরা অদ্যাবধি ভাক্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, 

মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,...। 

অদ্যাবধি ভাঁঞ্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারি২ কলমে পূর্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে 

প্রকাশারস্ত হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই ষে গ্রাহক মহাশয়ের আমারদিগের উৎসাহ 
বুদ্ধি করিতেছেন,"' ভাঙ্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপাশ্থে স্থান বুদ্ধি করিলাম, ইহাতে 

পূর্বব ভাঞ্চরের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে 

পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাক্কর যাহা চারি আন। মুল্যে 

দ্ররিত্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত হইয়া তাহ] বৃহস্পত্তিবারে আসিল, দরিদ্র 

গ্রাহকের! এ চারি আন! মূল্যে বৃহস্পতি বাসরীর ভাঙ্কর পাঠ করিতে পারিবেন” 

শোভাবাজারের কমলকৃষ্চ বাহাদুর অনেক সময় “সম্বাদ ভাস্করে? লিখিতেন। 

১৮৫৪ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখের “সম্বাদ ভাক্করে” দেখিতেছি,-- 

“আমি চিকিৎসক দ্িগের এবং বান্ধব গণের পরামর্শ ক্রমে জল বাষু পরিবর্তন জন্য শ্রীযুক্ত 
বাবু শিবকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টিটাগড়ির উদ্যানে গমন করিয়াছিলাম পরম 
বন্ধু বাবু আমাকে সে স্থানে উত্তমাবস্থায় রাখিয়া আমার প্রতি অসীম যত্ব প্রকাশ 

করেন তাহাতে আমি সম্পূর্ণ ব্ূপে নিরাময় হইয়াছি.১ ধাহারা সমাচার পত্র লিখনে 

যোগ্য পাত্র হইয়াছেন তাহার! প্রায় সকলই এ দেশের মান্তবর বংশধর, আমার পীড়া 
সময়ে তাহার দিগের মধ্যে অনেকে ভাঙ্করোদর পরিপূর্ণ করিয়াছেন আমি বোধ 

করি বিদেশীয় পাঠক মহাশগ্বেরা বাদ্ধবগণের লেখা আমার লেখা নয় এমত বিবেচন। 

করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ শ্রযুক্ত যুবরাজ কমলকুঞ্চ বাহাছুর গৌড়ীয় ভাষায় 

সমাচার পত্র সম্পাদনে এমত সুশিক্ষিত হইয়াছেন রাজা রামমোহন রায় যদ্যপি 

'জীবিত থাকিতেন তবে উক্ত রাজা বাহাদুরের লেখ! দেখিয়! অসীম ধন্যবাদ দিতেন, "* 

₹ ১৮৩৯, ২৩এ মার্চ তারিখের “সমাচার দর্পণ” পঞ্জে উদ্ধাত। 
1 “সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ”-_সংযাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮ )। 



বঙ্গা্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পরের ইতিহাস ১৭ 

এই ধনের যুবর।জ বাহাছিরও আমার শরনাবস্থা আনাকে উধধ পথ দিয়াছেন এবং 

ভাক্কর পত্র লিখিয়াছেন,**ত। শ্রীগৌরীশস্কর ভট্টাচার্য |” 

১৮৫৯ সনের ৫€ই ফেব্রুঘ়ারি (২৪ সাথ ১২৬৫) তারিখে গৌরীশঙ্করের মৃত্যু 

হইলে তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচাম্য * “সন্বাদ ভাক্ষর' প্রকাশ করিতে থাকেন। 

“সম্বাদ ভাঙ্কর” বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-ঘুগের একখানি উৎকৃষ্ট 

সমাচারপত্ত্র ছিল । 

'সগাদ ভাঙ্কর-এর ফাইল।_. 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত £--১৮৪১৪-৪৬ ( অসম্পূর্ণ এবং কীটদষ্ট )। ১৮৪৯ ও ১৮৫৪ সন ( অসপপুর্ণ )। 
শ্রীযুত যতীন্মোছন ভট্টাচার্য, এম-এ ৪--১৮৫১ সন ( অমন্পূর্ণ )। 
ব্রিটিশ মিউজিয়ম ১--১৮৫৮, অক্টোবর ২, ২৬। ১৮৫৯: সার্চ ২৯, এপিল ৫1 ১৮৬১) নন্েম্থর ২৮, 

ডিনেম্বর ৭। ডাঃ শ্রীহশীলকুনার দে এই কয় সংখ্যার নংক্ষিপ্ত পরি 177/1118 
৪৮ জপ জম স্পা 

11851017601 1))/11)/7)11/ (11. 1936, 101), 27-:)7) পত্রে প্রকাশ করিয়াংছন । 

৮। সম্দাদ রলরাজ 

১৮৩৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে সাগ্তাহিক আকারে “দপ্ধাদ রসরাঙ্জ' প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯, ৫ই ডিসেম্বর তারিখের “ফ্রেড অফ ইত্ডিয়া* পত্ধে দেখিতেছি,-_- 

“,91/8)12, 4৬০7:6))81)07 /0.--410001100 761৮9 17021)01% 021190 019 /16550)2), 

1১ 20000 (09 1)9 50060) 86 09 10৬৬ 1)7100 01 4 91)1015 2 1100061). 

১৮৪০১ ১ল] জানুয়ারি তারিখের “দি ক্যালকাট। কুরিয়ার* পত্রে আছে,_- 

+//6 1১/২২০)27.-087 70800751075 10900911006 00] 1)951116 100610090 & 19 
15১ 10701. 070 27)1)0828)09 ০ 2, 06৮7 43601088119 005১1081987 90001 69 

810৮9 (1010.?? 

কালীকান্ত গাঙ্গুলী ছিলেন ইহার সম্পাদক একজন লেখক লিখিয়াছেন, 

কাশীকান্ত কাগজখানি প্রথমে প্রচার করেন; বছর দুই পরে ইহা “ভাস্কর? 

সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের হস্তে ন্যস্ত হয় ।ধট কিন্তু গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে"র 

প্রকৃত পরিচালক হইলেও কাগজে সম্পাদকরূপে নাম থাকিত গঙ্গাধর ভট্রাচাধ্ের। 

অন্তত্তঃ “১ সংখ্যা ১০ বালম” (১৩ এপ্রিল ১৮৪৯) “সম্বাদ রসরাজে'র সর্বশেষে 

দেখিতেছি,_- 

“এই সংবাদ রসরাঙ্গ পত্র প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রাতঃকানীন গঙ্গাধর ভট্টাচাষ্যে দ্বার! 

ভাক্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্ছিত হয়।” 

* কাহারও কাহারও মতে ক্ষেপ্রমোহন গৌরীশঙ্করের পালিত পুত্র । শ্রীকৈলাসচন্ত্র চক্রবস্তী লিখিত 
“*পঞ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ” প্রবন্ধ ('বিজয়), ১৩১৯ পৌষ, পৃ. ৮১, ১৮৭) ভ্রষ্টব্য। 

1110 (21011 0/)755/2)8 (99৪7৫) 79070825140, 29. 00, 

74১9) 12008))6 (10৩0. 1395 ) পত্রে প্রকাশিত, '&) 010 ০৪091150 স্বাক্ষরিত 
"11185002501 ই 9৮5ট ,]021)11-11), প্রবন্ধে আছে," 77867229770) 07" 9878487786)21 (18:0)-- 

10008 2৪ 950১1151190 110 1839 105 09 1909 13110190550) 13910. 1383091210, 990. 93 

115 01156901001 16 83 1011)1151)90 0৬915 ৬৩৪০৮.,,, 

16115001501 019 131993 25 11019, 05 9.0. 98019, 0%10146 £8601686, 18405 
19115 1. 3578. 



১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | গ্রথম সংখ্যা 

“সংবাদ প্রভাকরে;ও প্রকাশ, 

£টৈশাখ, ১২৬০ ।-_রসরাজের নামধারী সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্য পরলোক গমন 

করিয়াছেন |” * 

অতঃপর "সম্বাদ রসরাজে”র সম্পাদকরূপে ধর্শনাস মুখোপাধ্যায়ের নাম আমর। পাই। ১৮৫৪, 

২র! মাচ্চ তারিখের “সম্বাদ ভাক্কর” পত্রে (পৃ* ৫৪৯) পাইতেছি,_- 

“রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় গত সোমবাঁর-..**. ৮, 

“সম্াদ রসরাজ" প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, কিন্তু শীপ্রই 

সপ্তাহে দুইবার করিয়া--প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার 

গ্রাহক-সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল; কোন ভাল বাংল সংবাদপত্রেরও বোধ হয় এত 

গ্রাহক ছিল ন1। 

গালিগালাজ ও অশ্লীল রচন। প্রকাশ করিয়! “সম্বাদ রসরাজ” অনেকেরই বিরাগভাঙ্জন 

হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের কারাবাসও ঘটে । 
কাসিমবাজারের রাজ। কৃষ্ণনাথ ও তাহার পত্রী সম্বন্ধে কুৎস। প্রচার করায়, ১৮৪৩ 

সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে রাজ! কৃষ্ণনাথ কলিকাতার স্থ্প্রীম কোট “রসরাজ” 

সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদম| রুজু করেন। “সম্বাদ ভাঞ্চর' ও “সম্বাদ রসরাজ” 
একই সম্পাদকীয় দায়িতে প্রকাশিত হইত । এই কারণে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই দোষী 

সাব্যস্ত হইলেন । এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের “ফেণ্ড অক ইগ্ডিক্া? (১৮৪৩, ১৯এজীন্ুয়ারি) 

লিখিয়াছিলেন,-_ 
“11101201607 01 670 10//4077), & 72610 1)91)617 75 00 9860109% |14 1915. ] 

00100 01165 01 & 11190] 010 189101) 10191101)1261) 105. 4 100070 1011077701015 
1100], 189 10057 96211000 61)9 10868 01 & ২96৮০ ০00], 1615 
০0810019660 €0 (1)70চ৮ 110 11619 01501091601 11709 861৮০ 1709৭+ 6796 
(1)15 7091) 1101) 1173 1060] 1076-017)1191)6]5 1091 109 116119  20080105 
07) ০]19190001 51100190199 10001151190 01100] 0170 98)1)0 ০1601181]  091)010- 
91011165895 019 /9/104/16, ৬1)10]1 15 7010)7708010 107 165 081010611615709 
০16 00 196৮০ 59018 6119৮ 100 1001701:90 090101089 01 013 1১1/0707 
5]101010 70 1)17701799273 11) 1.2? 

১৮৪৩ সনের ১৭ই জাঙ্গুয়ারি বিচারপতি স্যর জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই মানহানির 
মোকদমায় রায় দেন। পরদিন 'বেঙ্গল হরকর1” পত্রে এই রায়ের নকল বাহির হয়; তাহা 

উদ্ধৃত করিতেছি, 

71108 50002010901 6019 000৮ 15, 46 5০০. 08 1111)11501)9ণ 10 01) 00911011001) 
181] 1017 £ [9০2100. 91 510 08101)091 11007৯1113, 11180 00. 198 2. 11) ০0 
15. 500 69 5০08 395%9191617 1/80 6109 (00991, 060. 800. 10161101 01186 
০০ 198 1) 11011)0150101091)6 0]] 979 ঠা)9 15 19210 7 8100 0726 ৮০0 91010 
11)609 10008012970, 5 09073911 217) 009 ৪011) 01 139. 1,000, ৪1) ৮০ 90196193 
11) 009 ৪010) ০1 135. 000 9801), 08৮ 5০0 চ1]] 1706 107 018  91)৪০৪ 
০1 0709 5০৪) 21667. 019 0869 ০01 ৮০0]. 11001)203901)10107)1, 7169 ০07 1)0101151) 
৪1) 11061] 8911)5% 6110 1)70960607১? 

" আন্দুল-নিবাসী জমীদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও তাহার কর্মচারী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল 

ক সংবাদ প্রভাকর, ১ জ্যেষ্ঠ ১২৬* (১৩ মে ১৮৫৩)। 



বঙ্গা্ধ ১৩৩৯ ] :_ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৯ 

জামিন হইয়া গৌরীশঙ্করকে যথাসময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই 

জুলাই (২ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'দম্বাদ ভাক্কর' হইতে নিম্নোদ্ধত 
অংশ পাইয়াছি,_ 

“গৌরীশঙ্কর ভষ্টাচাধ্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ গুসাদ মল্লিক। 
আমার পরম বন্ধু আন্দুলনিবাসি জমীদার উক্ত মল্লিক মহাশয় এবং তাহার কর্ম্মকারক 

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল অগ্য স্ুগ্রীম কোর্টের নিম্নম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, 
গত শা * * * * * য[২র| শ্রাবণ] দিনে জগন্নাথ বাবু আপন কর্মকারক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র 
ঘোষাল সহিত স্থগ্রীমকোর্টে প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন হইয়া! আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বাবু * * * ভূপত্রে লিখিয়াছিলেন যদি আমি ***দক 

সমাচার পব্ধে মুরশিদাবাদের মহারাজ] * * * কৃষ্ণনাথের কৌন অধ্যাঁতি প্রকাশ করি 
তবে দুই বাবু ছুই সহম্ত্র টাকা দণ্ড দিবেন এবং স্থগ্ীমকোর্টের উত্তরদিগের আসনধারি 

বিচারকারি মহাশয় আমার স্থানেও লিখিয়া লইলেন এক বৎসরের মধ্যে কষ্ণনাঁথের 

নাম করিলে পঞ্চ সহশ্র মুদ্রা দণ্ড করিবেন, সে এক বৎসর গত কল্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
আমার বন্ধুরা অগ্য মুক্ত হইলেন, এবং আমিও পঞ্চ সহন্তি প্রতিজ্ঞ। হইতে মুক্ত 
হইলাম, *** এ বন্ধন মোচনকারি পূর্বোক্ত ছুই মহাশয়ের উপকারবদ্ধনে যাবজ্জী বন 
থাকিতে হইল, তাহারা আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহা পরিশোধ করিতে 
পারিব না।"*" 

শ্রীগৌরীশস্কর ভট্টাচাধ্য 1১১ * 
ছুই-ছুইবার কারাবাসের ছুর্ভোগেও গৌরীশহ্করের চৈতন্ত হয় নাই। শেষে 

বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে কলিকাতার এক সম্ত্রান্ত পরিবারকে আক্রমণ করায় পুনরায় তাহার 

বিরুদ্ধে মোঁকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শেষে গৌরীশস্কর “সম্বাদ রসরাজে"র 
প্রচার বন্ধ করিয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ১৮৫৭ সনের ওরা ফেব্রুয়ারি 

(২২ মাঘ ১২৬৩) “সম্বাদ রসরাজে'র মুত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে তাৎকালিক একখানি 

ইংরেজী পত্র লিখিয়াছিলে ন,-_ 
+0/1 177/)8/0)/, 719 7,-00)9 7919০)17% 56969560786 609 12115507107, 13910281199 

10%581)81)61% 1095 1060017)0 2১0617101. 11119 [081)00 ৮95 19500 10010) (10 
/)/105/.47- 1১76নন) 2110 ৮৮750901660 1) 1170 591700 17000৮10110] ৮৮10 ০01 
0770100 6019 18101 1007:02]. 11016 17/540/107৮29 9৮0৮৮6৫]1% 561 111) 7১ 081) 
€01101009 ০091 20059 ৪00 63১09211010, 81) ৬95 ৮০] ৪0০0069১101] 95 50101). 
16190010105 1)001191)69 9012)0 81:10105 0) (1)9 ৮100৮ 70101871009 01010561091) 
11) ত1)10]) 90119 (19107169 8917)11169 ৮৮০70 800560 10 105 0500] 96016. 
[19 99107 ৮৮89 (10768660000 11] 9 10795909610), 8110 10810 6৮/109 
0819179 (89660. 01 010 5৮9665 91 680] 1119 110 193 6100085090760 10 
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* সংবাদপত্রে গৌরীশঙ্করের কারাবাসের আর একটি উল্লেখ দেখা যায় £-- 
“১২৬১, মাঘ ।-_ গ্রীতুত লালাঈশ্বরী প্রসাদ ভাস্কর বস্ত্রাধ্যক্ষ গ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের বিরুদ্ধে যে 

অভিযোগ করেন তাহাতে তিনি দোষী হইয়াছেন ।” (সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৫ )। 
“১২৬২, শ্রাবণ ।-- ***** ভশস্কর সম্পাদক গ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া! গৃহে 

আগমন করেন।” (সংবাদ প্রভাকর, ১২ই এপ্রিল, ১৮৫৬ )। 
+ ১৮৫৭ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেটি.যট পত্রে উদ্ধৃত। 

পপ 
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ন্বাদ রসরাজের' মৃত্যুতে ১৮৫৭, শুরা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৬৩) তারিখে 

(সংবাদ প্রভাকর” যে দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন তাহ! উদ্ধত করা প্রয়োজন মনে 
করিতেছি, 

“গত দিবসের প্রভাতকাল এই জগতের পক্ষে কি সুপ্রভাত হইয়াছে তাহ1 অনির্ববচনীয় 1... 

হে পাঠকগণ !--হে দেশীয় বন্ধুবর্গ 1--হে সর্ধপ্রকার অবস্থার অধীন মানব-মগুলি 1-- 

অগ্যাবধি আপনারদিগের স্ৃখের পথের কণ্টক নিবারণ হইল, আপনারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে 

নিরুদছ্েগে সর্বপ্রকার কাধ্য সমাধা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করুন।"""যে এক 

বিষময়-বৃক্ষ স্বয়ং বদ্ধিত হইয়! কুফল প্রসব পূর্বক এনদ্রেশস্থ সমস্ত জনের ঘোরতর 
উদ্বেগকর হইয়াছিল, সেই বুক্ষ ছেদনের নিমিত্ত আর কুঠার ধারণ করিতে হইল না, 

সে কশ্মদোষরূপ কীটের আঘাতে আপনিই সমূলে নিপাত হইল ।-'এই স্থলে সকলে 

একত্র হইয়া অগ্রে একবার জগদীশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক পরে মুক্তকণ্ে 

হাসিতে হাসিতে স্ুবিখ্যাত ধন্মতৎপর মান্াগ্রগণা দেশহিতৈষী শ্রীমন্মহারাজ 

কমলকুষ্জ বাহাছুরকে সাধু শব্ধ উল্লেথ করিয়া তাহার জয় প্রার্থনা করুন, তাহার 

সুখ্যাতি ধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল আ'চ্ছন্ন করুন, যেহেতু কেবল তীাহারি কৃপায়, কেবল 

তাহার প্রতিজ্ঞায়,। কেবল এ অক্রোধির ক্রোধে, এবং এ মহাত্মার মহিমা প্রভাবেই 

সংকাযোর সংকাধ্যকারি অসংকাধ্যের আচাধ্য বিশ্বনিন্দক ভট্টরাচার্ধা স্বাপরাধ স্বীকার 

পূর্বক অনাধ্য অন্তাধা অকাধ্য-সাধন হইতে একেবারে জন্মের মৃত ক্ষান্ত হইলেন । 

রাজা বাহাছুবের এই কান্তি পূর্থিবীব্যাপিনী হইয়া চিরস্থায়িনী হইল $'*-আহা, রাজা 

বাহাদুরের দ্বারা কি এক অতি মহৎকাধ্য হইল । ভাস্কর সম্পাদক অধুনা প্রবোধ 
পাইয়া ভয়েই হউক, অথবা বৈরাগ্য ধম্মেই হউক, খলতা স্বভাব পরিহার পুরঃপসর 

অন্থতাপ করিয়া অতি দ্বণিত অপবিত্র, অস্পৃহী, অবাচ্য, পরনিন্দা ও পরানিষ্ট-পরিপৃরিত 

কুৎসিত অপদার্থ রসহীন “রসরাজ” পত্র প্রকাশে বিরত হইলেন। আপন হস্তেই 

রসরাজের গল টিপিয়া! যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, ইহ1 অপেক্ষা অধিক্ক আনন্দের 

ব্যাপার আর কি আছে? রাম রাম! রসরাজের নাম করিতে এখনো তটস্থ 

হইতেছি, হৃংকম্প হইতেছে, গায়ের রক্ত জল হইয়া বলের লঘুতা হইতেছে ।- যখন 

কেহ এমত কহিতেন, যে, ভাক্কর সম্পাদক গোৌরীশস্কর ভট্টাচার্ধা স্বয়ং লেখনী ধারণ 
পূর্বক রসরাজ পঞজের সকল কাধ্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে মনে তাহার প্রতি কত 

ঘ্বণ। হইত। তাহার এই গুরুতর দোষ জন্য আমর প্রভাকরের সহিত ভাস্কর পঙ্জের 

বিনিময় পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ তাহাতেও প্রায় সর্বদাই অভিমান-ঘটিত অন্থান্ত 

বিষয় প্রকাশ হয়। রসরাজ দেখা দূরে থাকুক, ধাহারাঁদগের বিছানায় এ 

নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম, তাহারদিগের বিছানায় বসিতেও লঙ্জ। বোধ 
করিতাম। যাহ! হউক, ভাস্কর মহাশয় এখন রাম বলিয়া গঙ্গামান করুন, কারণ 

তাহার ঘাম দিয় জর ত্যাগ হইল, এইক্ষণে কমলকৃঞ্ণ বাহাছুরের প্রতি মনে মনে 

বিরক্ত ন। হইয়া সরলচিত্তে আশীর্বাদ করুন, যেহেতু রার্জা ওঝা হইয়া মহামন্ত্র পাঠ 

পূর্বক তাহার ঘাড় হইতে ভূত নাবাইলেন।""'রাঁজা প্রথমে যেমন সর্বীংশেই তাহার 
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উপকার করিয়াছিলেন, চরমে ও তাহাই করিলেন। রাক্জ! সদয় হইম্। আমারদ্িগের 

অনুরোধ রক্ষ! করিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাহার নিকট চিরবাধ্য 'হইলাম। আমরা 

প্রকাশ্ঠ পত্রে এবং গোপনে ছুই প্রকারেই এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম, হে মহারাজ ! 

স্থপ্রিম কোর্টে নাপিস করিম! ভাঙ্কর সম্পাদককে উস্ছন দিবেন না। মহাক্সা বাক্স! 

তচ্ছবণে তাহাই করিলেন, অতএব ভাঞ্চর মহোদয় এই কথা গিরক্কাল ম্মরণ 

রাখিবেনঃ'** | 

মৃত রাজ! রুষ্ণনাথী হেঙ্গামায় যখন প্রথমবার শ্রীবরে প্রবেশ করেন, তখন আম্র। হাতে 

ধরিয়া বিস্তর বুঝাইয়াছিলাম, কাঁদিতে কাদিতে বলিয়াছি “ভ্টচার্ম্য মহাশর ক্ষান্ত 

হউন, গালাগালি আর দিবেন না, অনর্থক পরদ্েষী হ্ইয়। কেন অকারণে জগত্ডের 

শত্রু হইতেছেন ? তখন তাহাতে ভ্রক্ষেপও করিলেন না, হিত বলিয়। বিপরীত হইল, 

মিথা। করিয়া আমারদের বিরুদ্ধে অনবরতই কেবল কটু কথার বাড় ঝাড়িতে লাগিলেন, 

স্থতরাং আমর ক্ষান্ত হইলাম.) 

অনন্তর “কাট খোট্টার* পালা লিখিয়। ঈশ্বরী প্রসাদী ঠেলায় দ্বিতীয়বার যখন চৌবঙ্গীর 

মাঠের শ্রীমন্দিরে ভোগের উপর নির্ভর করিন্ন।! ঘণ্ট। শিনাদ করেন, ততকালেও আমরা 

অনেক সছুপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা না শুনিঘা এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া 

বদিলেন,_-আশ্রয়দাত! সাহায্যকারি শ্রাধুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ম্ৃহাশদের 

উপর এক মিথ্য। অপবাদ প্রদান করিয়া বিচাবর-স্থলে প্রকাশ্যরূপে আপনিই মিথ্যাবাদী 

ও গঙ্গাজোলে হইলেন। বিশ্বাসঘাতিতা ও খলতা করিয়া সর্ববাচ্ছাদক মহারাজের 

অন্তঃকরণে মন্মাস্তিক বেদনা দিলেন, উক্ত বাবু সংপূর্ন নির্দোধী ও ধার্মিক, এক্জন্য 

পুণ্যবলে শঠের ষড়যন্্র ঘটিত শঠতা-জালে বদ্ধ হইলেন না, ধন্মই তাহার নাম সম্্বম 
রক্ষা করিলেন ।***যাহা! হউক, ভট্টাচার্য যদি তখনো সাধুলোকের কথ। শুনিতেন 

তবে কথনেো। এত অপমান ও এত লজ্জা ভোগ করিতে হইত না, তৎকালে জেলখানায় 

থাকিয়া কেবল একটি দিন মাত্র রসরাজকে ঠবঞ্চব করিয়। পরদিন আবার যে অবতার 

সেই অবতার হইয়া! বসিলেন। স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিলেন না, পুনরায় হাটের 

ড় হইয়া হজুক চাহিলেন, কিন্তু এখন গলায় গলায় হইয়াছে, আর রাখিতে পারেন 

না, থাকিতে পারেন না কাজে কাজেই বলিতে হইল । 
'এই নেও তোমার তুল্সী মাল, 
বম্ বম্ শাক্ত হলাম্)? 

অগ্রে বলিয়াছিলেন। র 
“যে হাতে পুজি আমি, ম্বোণার গন্ধেশ্বরী, 
সেই হাতে পুজিব কি, কানী চ্যাংমুড়ী ॥, 

করেন, হেলে নয়, ঢোড়া নয়, মনসার সঙ্গে বাদ, সৃতরাং বাপরে, সাপ. রে 

বঁলয়। জিব কাটিতে হইল। এইক্ষণে মনসাকে পুজা না করিলে লক্ষীন্মরকে 
বাচানে। যায় না, ভেড়ার কল্যাণে মহিষটিও যায়, অর্থাৎ রাজ-বিচারে পুনঃ পুনঃ “দোষী 

হইলে ভাস্কর পধ্যস্ত "রক্ষা পায় না, কাজেই দায়ে পড়িয়া ভদ্র হইয়া রসরাজ 
বন্ধ করিতে হইল: 



"২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ প্রথম সংখ্যা 

পরস্ধ হে পাঠকগণ। এই ১২৬৩ সালের ২১ মাঘ সোমবার, আমারদিগের চিরম্মরণীয় 

হইল, প্রতি বৎসর এই দিনে অর্থাৎ ২১ মাঘে ভান্কর সম্পাদককে লইঘ়! প্রকাশ্ঠ রূপে 

একটা উৎসব করা৷ অতি কর্তব্য হয়, কারণ তিনি এই দিনে দ্বণিত কম্ম পরিত্যাগ 
পূর্্বক সাধু হইলেন, সেই সভাতে সর্বাগ্রে রাজা কমলকৃষ্ণকে ধন্ঠবাদ দিয়া পরিশেষে 
সম্পাদকের মঙ্গল প্রার্থন! করিতে হইবেক।.*"সভ্যজনেরা জানিতে পারুন, বাঙ্গালি 

সম্পাদকের এত দিনের পর সভ্য হইয়াছেন, ছাপাযস্ত্রের স্বাধীনতা স্থখের যথার্থ 

আন্বাদন জানিতে পারিয্। কটুকাটব্য ত্যাগ করিয়াছেন, দেশহিতজনক উত্তম উত্তম 

বিষয় লিখিয়1 পত্র পরিপূর্ণ করিতেছেন, হে মহাশয়! দোহাই দোহাই !--আপনি 

এইক্ষণে হস্থির হইলে দেশট। স্ুস্থির হয়, অনেকের হাড়ে বাতান লাগে, আপনার 

“মুলুকাদী দপ্তরের” ভয় না থাকিলে তাবতেই নিয়ে ক্রিয়া কম্ম করতে পারেন। 

যুবক ও বালকের! কুরীতি ও কুরচনার কুসংস্কার হইতে নিস্তার পাইয়া স্থ্রীতি ও 
হথরচনার হুসংস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে ।--নিন্দাঘটিত লিপি দোষে পরস্পর ছেষাদেষে 

দেশে ছ্বেষের প্রাবলা হইতে পারে না, কদর্ধয রচনায় আর কাহারো উৎসাহ থাকে 

না।--ও মহাশয়! অদ্য আপনাকে প্রণাম করি, প্রণাম উপহার গ্রহণ করিয়া আমার 

বাঞ্চিত মত ব্যবহার করুন, তাহা হইলে সকলেই আপনাকে মাথায় তুলিয়া পূজা 

করিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না। শত্রশৃন্ত সংশয়শূগ্ত এবং উদ্বেগ-শূন্য হইয়া 
উচ্চমীনে উচ্চ আসনে আব থাকিবেন । 

অপিচ রলরাজে আপনকার যংকিঞ্চিং যে লাভ ছিল, সংপ্রতি সেই লাভের অভাব জন্ত 

কখনই খেদ করিবেন না, সে লাভ লাভ নহে, ঘোরতর অলাভ, কারণ অন্তায়াঙ্জিত 

ধন, ধন নহে, সে ধন কাক, কুন্ধুর ও শৃকরের বিষ্ঠা অপেক্ষাও অতি হেয় ।-লোকের 

মিথ্যা মখ্যাতি লিখিয়া, ভয় দেখাইয়া এবং নিন্দা করিয়া যে অর্থ, €স অর্থ অনর্থ, 
তাহার অপেক্ষ! চৌর্যধন বরং ভাল। এতকাল যাহ! করিয়াছেন, করিয়াছেন, 

তাহার আর কোন উপাগ্ন নাই, এইক্ষণে কেবল ন্তায়াঞ্জিত ধনের উপর নির্ভর করুন, 

ইহাতে যদি শাকান্ন খাইয়া! দ্িনপাত করিতে হয় তাহাতেও খেদ নাই, কেননা ন্যায় 

এবং ধর্মধন সকল ধনের সার ধন। আপনি অধ্যাপক, ভগবদগীতার অর্থ পূর্বক 
পুস্তক করিয়াছেন, অতএব আপনি ন্তায়াতীত কশ্ম করিয়া ধনাহরণ করেন, ইহা 

বড় দুঃখের বিষয় 1** 

পুনরায় আর যেন কুপ্রবৃত্তি ন। হয়, কোন দল বিশেষের অনুরোধে আবার যেন আর এক- 

খান! ঘ্বণিত পত্র প্রকাঁশ না করেন, তাহা হইলে'পুনর্ববার প্রবলতর প্রমাদ ঘটিয়। উঠিবে, 

কেহ আর বিশ্বাস করিবে না, আলাপ করিবে না, এবং নামে করিবে না, আপনি 

রসরাজ বন্দ করিয়া! বড় বিবেচনার কন্ম করিয়াছেন, রাজদ্বারে ঘে অভিযোগ উপস্থিত 

হইয়াছিল, তাহাতে যদিও কেহ কেহ অর্থ দ্বারা আপনাকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু 

&দহিক দণ্ডের ভাগ কেহই লইতেন না, সে ভোগ কেবল আপনারি হইত, তখন “য। 
শত্রু পরে পরে এই বলিয়া সকলে কৌতুক দেখিতেন, তাহারা আপনাকে আস্তবলে 
রাখিয়া ঘোড়ার আলাই বালাই দূর করিতেন। 
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২১ মাঘে রসরাজের মৃত্যু হয়ঃ ২২ মাঘে আপনি শোকাপনোদন সংবাদ প্রকটন 

করেন, এজন্য আমর! গত দিনকেই তাহার মৃত্যুর দিন নিশ্চয় করিলাম । 

এইক্ষণে আপনকার রসরাজের বিদায়ী লেখা নিয়ভাগে উদ্ধৃত করত পুনর্ববার 

প্রণাম করিতেছি ।**" 

“শোকাপনোদন* 
ও 

«“রলরাজ বিদায়।» 

কুরুপক্ষ পাগু পক্ষ, উয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে খন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনগ্রয় শ্রীকৃণঃকে 

কহিয়াছিলেন "নহি প্রপশ্যামি মনাপনুদ্যাপ্মচ্ছে।ক মুচ্ছোষণ নিন্রির়াণাম। অবাপ্য ভুনা বপপক্র মৃদ্ধং রাঙ্গাং 

ক্ররাঁণামপি চাধিপত্যং ॥ অর্থাৎ আমি যদ্/পি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিগন্টক রাজ; আর দেবভাদিগের 
আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইঙ্জ্রিয় সকল শুক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় 

দেখি ন। 

আমরা এত কাল 'আমর1২ বলিতাঁম এইক্ষণে আর আমর1২ বলিতে পারিতেছি না, ধাহারদিগকে 
প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং মাহারদিগকে আমর] জানিয়া 'আমরা২, লিখিয়াছি, ধাহারা শঙ্কট সময়ে 
রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি উষধ পথ্য দিয়াছেন, যক্্রাগারে কি রাজদ্বারে 
যেখানে চাহিয়াছি সেই খানেই অর্থ দিয়। রক্ষ। করিয়াছেন, সৎপরানর্শ দ্বার। সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে 
তাহারাই আমার(দিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিগ্নাছেন, সর্ব প্রকারে যাহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা 
ছিলাম তাহারাঁই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমর! কৈ? একাকী আমি, হইয়। পড়িক্াছি, 
অর্থাৎ এই বদ্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহপিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিয়াছে, অভিলাধকে নিকটে আদিতে দেয় না, আমোদমুল পলায়নপর হইয়াছে, ইল্রিয় সকল অতল হইয় 
গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল২ করিতেছে, এই বঙ্গু বিচ্ছেদ কূপ শঙ্কট সময়ে শোৌঁক পরিহবরের উপায় কি, যদি 
কুবের তুল্য ব্রশ্বধ্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তখাঁচ এ শোক নীশের সছুপায় হইবেক না নিদারুণ শোক 

হয় বিদারণ করিতেছে । 

দেশনান্য অগ্রগণ্য প্রীবুত রাজ1রাধাকান্ত বাহাছুর, ধাহার সদগুণগণ পরিগণন1 কালে আমার প্রথর! লেখনীও 
পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীুত রাজ। কনলকৃষ্ণ বাহাহ্রর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ধাংশে এ জোম্ঠের ন্যায় 
বিশিষ্টাচারে গৌরব গণ্ষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মাম্যবর দলপতি মহাশয়গণ ধাঁহার। দান মানাদি সর্ব্ব 
গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবলীয় রসরাজ পাঠে তাহার। সকলেই আমার প্রত 
অপ্রসন্ধ হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ করি নাই, তথাচ বন্ধু 
বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেধে আমার সববাশ্রয় 
রাজা কমলকৃষণ বাহাছর বদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলদ্ধনে জীবন ধারণ করিব? 
তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোছঃখ হইতেছে 

অতএব রসরাজ্কেই বিদায় দিলাম, ইহাঁতেও কি নিল্পলকুল সাধুহ্ষভাব মহোদয়ের! প্রসন্নত। প্রদানে কৃপণ 

হইবেন, না, নীতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'শ্রেহচ্ছেদেপি সাধুনাং গুণ নায়াস্তি বিক্রিয়াং। 
ভঙ্গেনাপি মৃণালান। মনুবধস্তি তত্তব$' সাধুগণের স্সেহ সুত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণস্থত্র স্রেহপাত্রকে পরিত্যাগ 
করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তত্তস্থত্র আবদ্ধ করিয়। রাখে । 

মামি প্রসন্নত প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হুইয়! আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়! শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ 
করিবে, হে মহাঁমছিম দলপতি মহাশয়গঞ্জ, এত কাল ঘেমন মহাঁশকের। মহদ্গ্রণে আমাকে আমরা 
করিয়াঞিলেন, সেই মহদ্গুণ সহিত ক্ষমাদদীনে নিরাশ্রর় একাকী আমাকে পুনর্বার আমর! করুন, আমি 
মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাল্মীয় শ্রীযুত রাজা কমলকৃষং বাহাছুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত 
হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার খাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ধথ। 
কত্রবা হইয়াছে। 

এহদ্দেখীয় অনভিজ্ঞ লোকের। অনেকে কুকর্দে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্রে প্রক্শ হর 
কিন্ত রসরাজ হইতে আমরা 'বারগ্বার নান। প্রকার ক্লেশ সহ করিয়াছি, নু[নাধিক বিংশতি সহস্র টাক 
অপব্যয় দিয়াছি ভাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্ত অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি 
নাই, এক্ষণে গুহুবিচ্ছেদ হইরা উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীর প্রধানের! সকলেই বিরক্ত হইলেন এই 



খঃ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ প্রথম গংখ্যা 

কারণ আমারদিগের সর্ধবাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীমুত রাজ কমলকৃষ্ণ বাহীছুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোছ্ংগ 

হয় এমত কাগজ রাখিয়! প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ্গ করিব, 
ইত্যাদি নান! কারণে অদ্য রসরাঞ্জকে বিদায় দিলীম, পাঠক মহাশয়ের আর রসরাজ দেখিতে 
গাইবেন না।", ্ 

১৮৫৯ সনের ৩র! ফেব্রুয়ারি গৌরীশক্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়! তাহার মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন ভন্টাচাধ্য “সম্বাদ রসরাজ” পুনঃপ্রকাশ করিয়়াছিলেন। বিলাতের 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে নবপধ্যাঘসের “সাদ রসরাঁজে”র এই ছুইখানি সংখ্যা আছে,- 
১ বালম ৩৮ সংখ্যা--১৮৬২১ ১৭ জানুয়ারি (৫ মাথ ১২৬৮ শুক্রবার ) 

১ বালম ৪৩ সংখ্যা-৮১৮৬২১ ৭ ফেব্রুদারি (২৭ মাঘ ১২৬৮ শুক্রবার ) 

দেখ যাইতেছে, .তিন নপ্তাহের মধ্যে ছদ্গখানি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ 
কাগজখানি সপ্ত।হে দুইবার প্রকাশিত হইত । আরও জান! যাইতেছে, “সম্থাদ রসরাজে'র 

নবপধ্যায় ১৮৬১ সনের শেষাদ্ধে আরস্ত হইয়াছিল । 

ডক্টর শ্রীুশীলকুমার দে 'সম্বাদ রসরাজে'র উপরিলিখিত সংখ্য দুইখানি বিলাতে 

দেখিয়ছিলেন! কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন বে, দসম্বাদ রসরাজ” প্রথম আরঞ্জাবণি 

১৮৬২ সন পধ্যন্ত অখগ্ ভাবে চলিয়়াছিল ।* ইহ! ঠিক নহে। 

ডক্টর দে নবপধ্যায়ের সহ্ধাৰ রসরাজে'র সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম অনুসন্ধান 

করিয়া পান নাই। সমকালিক সংবাদপত্র হইতে এ"সংবাদও সংগ্রহ করা দুরূহ নহে । 

১৮১২ সনের ১৬ই জুন (৩ আধাঢ় ১২২৯) তারখের “সোমপ্রকাশে দেখিতেছি,- 

“বিবিধ সংবাদ ।-- 

৩২এ €জান্ঠ শুক্রবার |." 

রসরাঁজের ধন্মনাস মুখে।পাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভষ্টাচাধ্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের 

৫. টাক! জরিমান। ও ৩ মাস মিয়া এবং ধন্মরাসের এক মান মিয়দ হইয়াছে । 

ক্ষেতরমোহন ভট্টাচাধ্য ভাক্করেরও সম্প।দক।”ণ 

ইহার কয়েক মাস পরে “দশা রসরাজ” নব কলেবরে উদিত হয়। ১৮৬৩ সনের 

২৩এ মার্চ তারিখের “পোম প্রকাশ” হইতে নিয্োদ্ধত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, -+ 

নূতন কলেবর ধারী রসরাজ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষ এই 
ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষম লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য 
পত্র করিবেন কল্পন। করিয়াছেন। যাহা হউক ইহার নামটীতেও আমাদিগের অরুচি 

জন্সিয়াছে। সম্পাদক এই সঙ্গে নামটাও পরিবর্ত' করুন| 

ঈ1)101611)6 11150710601 ()80710917/, 11. 10260, 1010, 79-61. 

+ এই মোকদ্দম। সম্পর্কে ১৮৬২, ৯ই জুন তারিখের “হিন্দু পেটি লট” পত্রে দেখিতেছি,_- 
+/70177077---0021764105/,) 4 51672671010 52109 10007 [10799610772 16)1/7 ] 

[70771109105 11880 1380. 1১7]1 1১108010110 93170 1785 010 11) 90160] 0? 0119 17%5507) 

19168800 1110107 111 1) 17510611710 001071 010 90150201 ' 21710001107 10011 107 1115 

£81)1)9212060 00110 0081, 20100515009 58108 £9101190121) ৬10 1)%10 901) 0১9 ৪0001) 

91 089 1২0, 317. 10043 ঠি09 10 61)9 09191021690. 21 1)7985) 0939. 
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“সম্বাদ রসরাজ”-এর ফাইল ।-__ 
পপ
 

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি,-”১০ বালম'' ১৮৪৯-৫* সাল। 

ব্রিটিশ মিউজ্ি়ম £--দুইখানি সংখ্য। (১৮৬২ সনের ১৭ই জাগুয়ারি ও ৭ই ফেবরুয়ারি)। 

জীবিত ও মৃত সাময়িক পত্রের তালিকা 

১৮৪০ সনের ফেব্রুরারি মাসের “দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চান অবজারভার* নামক 

ইংরেজী মানসিক পত্রে (পাদরি মটন লিখিত?) এদেশী মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়। তাহ। হইতে ১৮৩৯ সন পধ্যন্ত জীবিত ওৃত সামগ্বিক পত্রগুলির নাম 
গঙ্চলন করিয়া দিলাম ।-- 

জীবিত পত্র 

নাম প্রথম প্রকাশ-কাল সম্পাদক 

১। সমাচার দর্পণ ১৮১৯ [ ১৮১৮] জে. সি. মার্শন্যান 
২। সমাচার চন্দ্রিকা ১৮২২ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩। জ্ঞনান্বেষণ ১৮৩১ ঘামচঞ্জ মিত্র 

৪। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৮৩৫ উদ্নয়চন্দ্র আঢ্য 

৫। সংবাদ প্রভাকর * ১৮৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

৬। জম্বাদ সৌদামিনী ১৮৩৮ কালাটাদ দত্ত 
৭। সম্বাদ ভাঙ্কর ১৮৩৯ শ্রনাথ রায় 

৮। বঙ্গদৃত * ্ রাজনারায়ণ সেন 

৯। সম্থাদ রসরাজ এ কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

১০। সংবাদ অরুণোদয় ৭ প্র জগনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

মৃত পত্র 

শাঞ্চাহক £ 

১। সম্থাদ কৌমৃদী সম্পাদক প্রাপ্ত রাঞ্জ। রামমোহন রায় 
২। সম্বাদ তিমিরনাশক কৃষ্ণমোহন দাস 

৩। সম্বাদ স্থধাকর & গ্রেমঠাদ রায় 

৪। সম্বাদ রত্বাকর ব্রজমোহন সিংহ 

৫। সন্বাদ রত্বাবলী জগন্নাথ মল্লিক 

৬। সম্বাদ সারসংগ্রহ বেণীমাধব দে 

৭। অন্ুবাদিকা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 

৮। সমাচার সভ। রাঁজেক্জ মৌলবী আলি মোল। 
_ শশী শত শা শীিশািশিত প্এতীত তি শশী শি তত শি শিিশী শিটি কত পা শাাাপশীশাশাত াশীশিশী তত পতল এ ০ শী কী সী সপ এ ০ ০ ৮পপসিীল 

* বহু পিন বন্ধ থা(িবার পর পুনঃপ্রকাশিত। 
1 এক খণ্ড নমুন। মাত্র প্রকাশিত হইরাঁছে। 
1 পাদরি লং বাংল পুস্তকের তালিকার 'নম্বাদ সুধাকর' পত্রের প্রকাশকাল ১৮৩৯ সন বলিয্নাছেন। 

তাহ! ছাঁড়ী, ১৮৩১ সনে প্রকাশিত ব[লয়া ,94//:/১%7127 নামে আরও একখানি কাগজের নাম করিয়াছেন। 
কিন্ত ১%7752727 নামে কোনো কাগজ ছিল না। কেরাণীর নকল করিবার দোষে বোধ হয় 'হধাকর' পত্র 
১//591১0) হইয়াছে! 'সম্বাদ সুধাকর” ১৮৩১ সনেই প্রকাশিত হরঃ লং ভ্রমক্রমে ১৮৩০ সন বলিয়াছেন। 
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৯ সম্বাদ সুধাসিন্ধু কালীশঙ্কর দত্ত 
১০1 সম্বাদ গুণাকর গিরীশচন্দ্র বন্গু 

১১। সম্বাদ সৃত্যুপ্রয়ী পার্বতীচরণ দান 
১২। দিবাকর গঙ্গানারায়ণ বস্থ 

মাসিক £-- 

১৩। বিজ্ঞান সেবধি এম, ডনলিউ উলিষ্টন সাহেব 

এবং গঙ্গানারায়ণ সেন 

১৪1 জ্ঞানোদয় বামচজ্র মিত্র 

১৫। জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ রসিক মল্লিক 
১৬1 পশ্বাবলী ব্রামচন্দ্র মিত্র 

৯। গবর্ণমেণ্ট, গেজেট 

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই বুধবার হৃইতে এই রাজকীয় বার্ভাবহ “শ্রীরামপুরের 

যন্ত্রালয়ে জান কাশমানকরক মুদ্রিত” হইয়া প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। 

গবন্মেন্টের আইন-কানুনের বঙ্গান্থবাদই কেবল এই কাগজে স্থান পাইত। “সমাচার 

দর্পণ*-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ সনের শেষাশেষি পধ্যন্ত 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট”-এর 

সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কুধ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য 

সম্পাদদকতা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায । ১৮৫৯, ১৭ই নভেম্বর (৩ অগ্রস্থায়ণ ১২৫৯) 

তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলে ন,_ 

“আমাদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক কিয়্দ্দিন গত হইল পরম্পরার অবগত হইয়। 

প্রকাশ কর! গিয়।ছিল রেবেরেগু ক্ুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাসমেন সাহেব 

ইংলগু যাত্রা করিলে বাঙ্গাল। গবর্ণমেণ্ট গেজেট নির্বাহের ভার প্রাপ্ত হইবেন সংপ্রতি 

নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত রেবেরগ মহাশয় এ বিষয়ে 
ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন ।৮ 

“গবর্ণমেণ্ট. গেজেট +-এর ফাইল 1-- 

উত্তরপাঁড়া পাবলিক লাইব্রেরি :-- গোঁড়া হইতে ১৮৯৭ সাঁল। 
রাজ রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি £--প্রথম কয়েক বৎসরের অসপ্পূর্ণ কাইল। 

১০। জ্ঞানদীপিক। 

«ই সান্তাহিক পক্জরখানির সম্পাদক ছিলেন--ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । ১২৪৭ 

বঙ্গাব্দ (১৮৪০?) জ্ঞানদীপিকা প্রকাশিত হয়। পর বর ইহার প্রচার রহিত হয়। 

১১। মুশিদাবাদ সন্দাদপত্রী 

এই সাপ্তাহিক পত্রথানিকে সকলেই হুলক্রমে 'মুশিদাবাঁদ পত্রিকা” বলিয়। উল্লেখ 

করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র কথা বাদ দিলে “মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্ৰী'ই 

মফস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র । ১৮৪* সনের ১০ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা 

প্রকাশিত হম । ১৮৪ সনের “ক্যালকাটা মন্থলী জণাল”-এ পাইতেছি,-_ 



বান্দা ] দেশীয় সাময়িক পরের ইতিহাস ২৭ 

' 11/7/))41101111)061 ১1111061111), 4৮ 0010]5 130৮৮৯1)01)0] 17) 60 1300059]]5 

1800860 21)0 0110790667 0000৮ 010 700৮9 600, 1717400 10 20019621806, 

01] 0170 1061) 01 105, 10 31090731)0301)20. 115 01)11110119 210 11007], 8114 

01061)00 11) 1)7)0 13011090115. (1১295) 

“মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী” কামিমবাজার-রাজ রুঞ্চনাথ রায়ের আশ্টবল্যে প্রকাশিত 
হয়। ১৮৪০১ ১৪ই মে ভারিখে “ক্যালকাট!| কুরিয়র” লিখিয়াছিলেন),-- 

| 4৮০//1/))11/6111/ .৬০//১1)৫1),-- 11070 0756 1000৮017100 130118119 

1)101)0], 00011000119 11974//0141)71/ 551)8//16 /%1/)1, 175 1056 10796 14 
11)1)920171100. 1013, ৮৮ 1)0119৬(0১, 1)21)1151100 001007 60 0091)1005 01 
10527 1১15901)1091061) 10 01 ৮1090১)51)0010080. 

কাগজখানি সম্পাদন করিতেন - খ্ররুদয়াল চৌপুরী। এক বৎসর পরে ইহার 

প্রচার রহিত করিতে হয়। ১৮৪৯ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের “দক্বাদ ভাঙবে, 

দেখিতেছি১ 

“কলিকাতা! নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় মাই, রাজা কষ্চনাথ 

রায় বাহাছুর সব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে “মুশিদাবাদ সম্থাদপত্রী” নামে এক 

সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুশিদাবাদের ম্যাজিস্তরেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাছুর 
বর্তমানেই তাহার প্রাণবিযে।গ হয়, তৎ্পরে রঙ্গপুর নিবাসি বিদ্যাভিলাঁষি মহাশয়- 

দিগের আহুকুল্যে র্দপুর বান্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়।” 

“মুশিদাবাদ সম্বাদপত্রী'কে “মুর্শিদাবাদ পত্রিকা” রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ 

কেহ বলিয়া থাকেন যে, “মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" বহু বৎসর পরে পুনজ্জীবিত হইয়়াছিল। 

কিন্তু তাহা সত্য নহে। ঘমুর্শিদাবাদ পত্রিকা, ১২৭৯ সালের ১৫ই টৈেশাখ সর্বপ্রথম 

প্রকাশিত হয়,-পুনজ্জীবিত হয়নাই । ১২৭৯ সালের ২র|] আধাঢ তারিখের “মধ্যস্থ” 

নামক সাপ্টাহিক পত্রে পাইতেছি,-- 

“ভারতরগ্রন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা ।--প্রথমোক্ত পত্রখানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং 

শেষোক্ত পত্রিকাখানি নতন ।'* নবোদিত প্রিয়ভপী মুর্শিদাবাদ পত্রিক ' |” 

১২। সংবাদ স্থজনরঞ্জন 

১৮৪৯ সনের মে মাসের মাঝামাঝি (জৈষ্ঠ ১২৪৭ ?) হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভাকর 

যস্ত্রালয় হইতে “সংবাদ সুজনরঞ্জন* নামে একথানি সাঞ্চাহিক পক্ত্রপ্রকাশ করেন । “সম্বাদ 

রসরাজে”র সহিত এই পত্ের বাদানুবাদ চলিত । ১৮৪০, ১৯এ মে তারিখে “ক্যালব্াটা 

বুরিয়র? নামে ইংরেজী ত্দনিক লিখিয়াছিলেন,_ 
12689177071 1%7)0).--4 00 139108]]5 1১219] 021160. 019 :9৮00090 

১30০0101017701911)? 1173 20800 165 2101)0871009 11) 1109 209759 01 6119 1%5% 
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২৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ প্রথম সংখ্যা 

এই কাগজখানি বোধ হয় “সম্বাদ রসরাজ” পত্রের স্ায় কিছু দিন পরে 'সাঞ্চাহিক" 

হইতে “দ্বিসাপ্তাহিকে” পরিণত হ্ইয়াছিল; কারণ পাঁদরি লং লিখিয়াছেন “সংবাদ 

স্থজনরঞ্ন সপ্তাহে ছইবার করিয়া বাহির হইত। 
ইহা ছয় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয় জান। যাঁয়। 

মানসিক পত্র 
১। আয়ুর্বেদ দর্পণ: 

«আয়ুর্বেদ দর্পণ: নামক মাসিক পুস্তকখানি ১৮৪০ সনের ৫ই জুন ( €জ্যষ্ঠ ১২৪৭) 

সর্বপ্রথম বাহির হয়। প্রথম সংখ্যার ভূমিক! হইন্তে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,__ 

“এই গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্থ শরীরের রক্ষোগায় এবং আওরব্যাধি মুক্ত্যপাক্স বহুতর 

প্রয়োজনাহ্দার সংগ্রহ স্থচার গ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক গদ্য পদ্যে হইবেক,*"। 
শকান্বাঃ ১৭৬২। সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৪ জ্যেষ্ঠ 1১ 

ইহা চানকগ্রাম নিবাসি শ্রতীনারায়ণ রায় কর্তৃক সংগ্রহীত |” তিন খণ্ড প্রকাশিত 

হইয়। আয়ুর্বেদ দর্পণ: মাসিক পুস্তকের প্রচার বন্ধ হয়। 

১৮৫২ সনের ১৪ই জুলাই ( আষাঢ় ১২৫৯ )'আধুর্বেেদ দর্পণঃ, পুনরায় প্রকাশিত হয়। 
প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় আছে,-- 

“...কয়েক বৎসর গত হইল ইহার খগুভ্রয় প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নয়নগোচর 

হইয়াছিল, তথ্কালে গ্রাহকগণের আশ্গকুল্য বিরহে শ্রম সাফল্য না হওয়াতে ব্যয় 
বাহুল্যভয়ে এতৎ অমূল্য বিষয়ে ক্ষুন্ধচিত্তে বিরত হইয়াছিলাম-.।” 

এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাক৷ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এবারও অল্পদ্িন 'পরে-- 

১৮৫২ সালেই আধুর্ষেদ দর্পণের প্রচার রহিত হয়। গপ্ত-কবি ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ 

এন্রিল ১৮৫৩ ) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে? দিখিলেন,_- 

“গত বৎ্সর'''কয়েকথানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।*, আয়ুর্ধেদ দর্পণ একবার বাচিয়া 

আবার মরিলেন 1” 

«আয়ুর্বেদ দর্পণ'-এর ফাইল 1-- 

রাজ রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি 1 ১৯৪৭ ও ৯২৫৯ সালের 

উত্তরপাঁড়া পাবলিক লাইব্রেরি | করেক সংখ্য।। 

অপ্রকাঁশিত সাময়িক পত্র 
১। জত্যবাদী 

১৮৩৫ সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখের “সমাচার দর্পণ, হইতে নিয়লিখিত অংশ 

উদ্ধৃত হইল,_ 
"এতদেলীয় সম্বাদ পত্র ।--ইদানীং বঙ্গভীধাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞিৎ ল্যুন হইয়া আসিতেছিল কিন্ত 

এইক্ষণে পুনর্বীর তাঁহার উন্নতি দেখিয়া পরমীহলাদিত হইলীম। উন্নতির চিহ এই দুষ্ট হইতেছে যে 

স্ত্যবাদিনামক এক সম্বখদপত্র প্রকীশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান প্ত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম।*** 



বন্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পরের ইতিহাস তি 

আনুষ্ঠানপত্র 

,..সংপ্রত্তি সকলেরি নিকটে বাঙ্গলা সমাঁচীর কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইগ্গণে নুতন এক সপ্তাহের 

সন্বাদ ব1ঙ্গল] ও ইংরেজীতে প্রকীশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল পুদ্ধি হইতে পারিবেক ইহার আবশ্যকতা 
গকলেরি বৌধ হওয়াতে আমরা সতাবাদি নানক এক ক্কাগজ নীচের লিখিত নিয়মীনুসারে প্রকাশ করিতে 
অনন্থ করিলাম । 

উঙ্মরেজ ও বাঙ্গীলিবর্গের নিমিত্তে মে সকল উত্তঘ২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি এবং অন্য২ কাগজের সার 
ও ইঙ্গলগ্ড দেশের বাদশীহের সভায় (য নকল রাজবিষয় তন হয় এবং ইউরোঁপনজ্টিত দেশের সন্বাদ ও 
সংল্গেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে প্রকাশ করিব । সত্যবাদি কাঁগজ প্রতি সোমবার প্রান্ডে 

দুই তস্ত প্ীরামপুরের উত্তম কাগজে নুদ্রাঙ্থিত হইবেক***। ইহার মুল্য মাসে ১ টাক] নিগ্ধীধ্য হইল ।” 

অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইবার ছয় সাঁত মাস পরে কাগঙ্গখানি প্রকাশিত হইল 

না দেখিয়া একজন পাঠক ১৮৩৬ সনের ১৮ই জুন তারিখে “সমাচার দপণ? প্র 

লিখিয়াছিলেন,-- 

"গত ২* কাঁর্তিকীয় পূর্ণচন্দোদিযে উল্লেখিত মহাশয়ের ১৯ রোগের দর্পণে অনুষ্টানপত্র বিশ্তারিতরূপে প্রতিবিশ্বিহ 
সত্যবাদীনামক যে এক নুতন সপ্তাহিক স্বাদ পত্র ইঙ্গলতীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় শনুবাদিত হইয়? এক 
তন্ক] মুল্যে প্রতি সোগবারে সমাচার দর্পণের ম্ভায় দুই তক্ত] কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। 
কিন্ত এ পর্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ দেখিত্েছি নী এবং তৎপঞ্জরের সম্পীদক কে তাহাঁও বিশেষরূপে 
জাত নহি. 1” 

দ্রষ্ট্য 

গতবারে “বঙগদূত" পত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার শেষে এই অংশটি 
বসিবে,-- 

১৮৩৯ সনের মপ্যভাগে 'বঙগদুত? পুনঃপ্রকাশিত হ্য়। ১৮৩৭, ১৫ই জুন তারিখের 

“সমাচার দর্পণ” পরে পাইতেছি,__ 

“বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল 

তাহাতে প্রায় সকলে বিস্থৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সেই মৃতকল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ 

করিয়। পুনর্বার সজীব হইম্বাছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গর। ইহা জ্ঞাত নহেন। 
কিন্ত আমরা এ সম্পাদকের এ নুতন প্রযত্র বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চখ্য জ্ঞান করি না 

মাহ! হউক সর্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে 

গণনা করি *'1- জ্ঞানাম্বেষণ 1” 

গতবারে “সমস্থল আখবার+ নীমক ফাঁ্সা ও উদ্দ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের 
বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছি তাহার শেষে এই অংশটুকু বসিবে,__ 

(সম্হুল আখবার” প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া যাঁয়। ১৮২৭ সনের ২৪এ মে 
তারিখে 'ক্যালকাট। জন্ বুল* নামক ইংরেজী সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন-__ 
+871%059 1991091)01, 10101191190. 10 (119 .1১01512%1 18100778/00, 27 17001 *(110 

11019 01 679 /976775 21 47780707985 68200178650 13 08156751000 99110 0195102 

01900501760 ৮1195 90779 01 001 0768996 86519500610, 00110101905, 800. 901709)9 
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৩০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [প্রথম সংখ্যা 

৮1:১101)81'/ ((1:09205 01 11011)10৮110$ 200 01011:0710101101 1115 (0101011৮107), 01 0৬০1 00 

(৮10 01717৮71008 195 1015 ৮09081100, 0130 10 1000 ৮2 109 201 10101), ১9৮3 110--101 
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গত বর্ষের ৩য় সংখ্যায় 'গস্পেল মাগাজীন' নামক মানিক পত্র সম্বন্ধে লিখিবার পর 

এ সম্বন্ধে কিছু নতন সংবাদ পাওয়। গিয়াছে । 

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম বারো সংখ্যা 'গস্পেল মাগাঙীন” আছে । ১২শ 

সংখ্যার প্রকাশকাল--নভেম্বর ১৮২০ | 

১৮২০ সনের জানুয়ারি মান হইতে এই মাগাজীনের একটি বাংল! সংক্করণ বাহির হয়। 

উহার প্রথম পাচ সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে । ইংরেজী-বাংল। সংস্করণের তুলনায় 

বাংলা সংস্করণে বিষয়-স্ংখ্য। অল্প থাকিত। 

শ্রীব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 



বাঁংল। ছন্দের মুলসূত্র 
| পূর্ববর্তী দুইটি প্রবন্ধে বাংল। ছন্দের মুলীভূত কয়েকটি তত্বের আলোচন। করিয়াছি। বর্তমীন এবছ্ে 

"ক্রাকারে বাংল] ছন্দের বিশিষ্ট রীতি লিপিবদ্ধ করিতেছি । সমগ্র বিষয়টি সম্পর্ে আমার সিদ্ধান্তগুলি 
একমঙ্গে লিপিবদ্ধ করিলে অনেক পাঠকের স্থবিধা হইতে পারে, এই জন্য পূর্র্ববত্তী প্রবন্ধ দুইটিতে 
আলোচিত সিদ্ধান্তগুলিরও সারসঙ্কলন এখানে কর হইল । 

[১] যে ভাবে পদবিষ্ঠাস করিলে বাক্য শ্র্তিমধুর হয় এবং মনে 
রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে। 

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ববিধ হুকুমার কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন 

প্রভৃতি সমস্ত স্থকুমার কলাতেই দেখ! যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া 

উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনকূপ রসের সঞ্চার হয় না। এই দ্রীতিকেই 
11)501)7) বা ছন্দঃ বল। বায়। মানুষের বাক্যও বছুল পরিমাণে ছন্দোলক্ষণঘুক্ত । সাধারণ 

কথাবার্ভীতেও অনেক সময় অল্লাধিক পরিমাণে ছন্দৌলক্ষণ দেখ। বায়! কখন কখন 

ম্ুলেখকগণের গদ্য-রচনাতে সুস্পষ্ট ছন্দৌলক্ষণ দুষ্ট হয়। কিন্তুপছ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি 

সর্বাপেক্ষা বগল পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে । বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের 
প্রাণ । ছন্দৌষুক্ত বাক্য বা পছ্ভই কাব্যের বাহন । 

এই প্রবন্ধে বাংল। পদ্য ছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচন! করা হইবে । 

ছনদঃ বলিতে এখানে 2505 বা পদ্যছন্দঃ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদ্দি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পন্ধতি অব্যাহত রাখিয়! বিভিন্ন 
বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে বৌজনা করা হয়, তবে 
সেখানে ছন্দ; আছে, বল! যাইতে পারে । 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক রাখা হয়, 

অর্থাৎ ছন্দঃ বজায় রাখ! হয় । “একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি 
লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে । কবিতায় এরূপ স্বাধীনতা চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 708৮0 বা আদর্শ অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত না 

হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পক্থঙিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। এ আদর্শই 

আমাদের রসান্গভৃতির ৯7107১01 বা "বাহা প্রতীক। আমাদের সর্ববিধ কাধ্যের মধ্যে 

কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায় । জোড়ায় জোড়ায় জিনিস রাখ! ব। 

ব্যবহার করা, ছুই দিক সমান করিয়া কোন কিছু তৈয়ার করা--এ সমস্তই আমাদের 
আদর্শাছকরণের পরিচয় প্রদান করে । একপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাঁড়া ও 

বিশ্নী বলিয়া বোধ হয়। ৮ 

উপরে অতি সরল ছুই:এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়। হইশগ। নানারূপ 
জটিল রসানুভূতির জন্ত নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । 



৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ প্রথম সংখ্যা 

আদর্শের পৌনংপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার এঁক্য 
অস্থভূত হয় এবং সেজন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বল। হয়। এই এক্যাবোধ ছন্দোবোধের 

ভিত্তিস্থানীয়। 

[৩] বাংল। পন্ভে পরিমিত কালানন্তরে সমধল্মা বাক্যাংশের যোজন। 
হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

অক্ষর (১911,১019) 

[8] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাকের অণু হইতেছে অক্ষর ব। 51181), (চলিত 

বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফমাত্র বুঝায়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি 

হিনাবে অক্ষরের অর্থ 5৮112110) এবং এই অর্থে ই ইহা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও 

এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত)। 

অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটা বিশিষ্ই ধ্বনি (5০981)9) [01005 ) পাওয়া যায়) 

এই ধ্বনিকে বাক্যের “পরমাণু” বলা যাইতে পারে । যথা--“কা”, “এক্, ক্রী” প্র “গো, 

চল্, অক্ষর) কৃ” আল এ) রি জি 'প৬, “ল্?)উ?, গত ভিত চিত, আগ ধ্বনি । 

বাগবক্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উতুপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। 
প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাঁকিবেই; তণ্ভিন্ন স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে 

সঙ্গে ছুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণ৪ উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের বিন। সাহায্যে ব্ঞনবর্ণের 

উচ্চারণ হয় না।* 

অক্ষর ছুই প্রকার-__স্বরাস্ত (067), ও হলীভ্ত (০1052); স্বরাস্ত অক্ষর, যথা-- 
“ন? যত “দেশ “সে? ইত্যাদি; হলন্ত অক্ষর, যথা-_'জল”, হাত”, “বাঃ ইত্যাদি । 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ববদ1 লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। লিখিত হরফ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। ততিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে 

যে ধাংলার প্রচলিত বর্ণমাল! হইতে এই ভাষার সব কয়টি প্রধান ধবনির (91,011625-এর) 

পরিচয় পাওয়। যায় না। অনেক সময় ছুইটি লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়! মাত্র একটি শ্বরের 

ধ্বনি পাওয়| যায়। “বেরিয়ে যাও এই বাক্যের শেষ শব্ধ "যাও? বাশুবিক একাক্ষরঃ 

শেষের ৭৪ ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় না, পূর্ববর্তী “আ” ধ্বনির সহিত জড়াইয়। থাকে । কিন্ত 
«আমাদের বাড়ী যেও”_এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরধুক্ত, কারণ শেষের ও" 

ভিন্নব্ূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে। 

তড্ভন্বকখন কখন এক একটি ন্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার সময় 

বাগডবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাত| অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে “লাফিয়ে এই 

শব্দটির উচ্চারণ হয় যেন "লাফ ইয়ে - লাফ্যে* ; “তুই বুঝি স্থকিয়ে হুকিয়ে দেখিস”__ ইহার 
উচ্চারণ হয়, “তুই বুঝি হুক্যে হুক্যে দেখিস %। 

* 3911৬0%9]-জাতীয় ব্যঞ্নবর্ণ, ম্বরবর্ণের বিন] সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে ৰটে, কিন্ত তখন 
এই প্রকারের ব্যঞজজনবর্ণ ১১11১/)10 অর্থাৎ অক্ষর-সাঁধক ও ম্বরবর্ণের সামিল হয়। 

1 সধবার একাদশী-- দীনবন্ধু মিত্র । 
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অধিকন্ত স্বরবর্ণের হুম্বতা ব| দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ রাখিতে 

হইবে। “হেমেন বলিতে গেলে “হে? অক্ষরটির “এ” হম্বভাবে উচ্চারিত হয়; কিন্ত 

কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন “ওহে রমেন” বলিয়া ডাকি, তখন ৭গহে) 

একের “০হ” দীঘন্বরান্ত হয়। 

তিন, স্বরবর্ণের মধ্যে ৫মীলিক ও যৌগিক (৭10500০0ত ভেদে ছুই জাতি। 
“অ, আ, ই (ঈ', উ (উ), এ, ও, |" প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 'এ* যৌগিক ত্বর, কারণ ইহা 
বাঞঙবিক *ও,4-ই" এই দুইটি ম্বরের সংঘোগে রচিত | তদ্ধপ “ই, আই”, "আও ইতাাদি 

যৌগিক স্বর । 
[৬] ধ্বনিিজ্ঞানের মতে সম্বরের চারিটি ধশ্ম_[১] তারত। (19001 )- খাস 

বহিগত হইবার সময় কণস্থ বাকৃতস্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অস্থসারে তাহাদের 

দত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই ভ্রুত কম্পন হইবে এবং 

স্বরও তত চড় বা তীব্র হইবে) 1২] গাভীয্য (117091731 ব। 10048555 )--অকরের 

উচ্চারণের সমর যত বেশী পরিমাণে শ্বাসবাফু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গভীর 
হইবে এবং তত দূর হইতেও স্পষ্টরূপে স্বর শতিগোচর হইবে; [৩] শ্বরের টৈণ্য বা 

কালপরিমাণ (16750. বা 011101017 )--বতক্ষন ধরিয়। বাগবন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে 

থাকিয়। কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই ম্বরের টদর্ঘ্য নিভর করে; [৪8] 

স্ববের “রড? (69179-5910॥7)-শুদ্ধ স্বরমাজেের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্থয়ের 

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্বন্রও হষ্ি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মি, কাহার ৪ 

স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোপ জন্মে; ইহাকেই বল! যায় নম্বরের রড । 

এ চারিটি ধশ্মের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও গাস্তীর্যযয এই দুইটি লইয়াই বাংল। ছন্দের 
কারবার । অবশ্য, কথ। বলিবার সময় নান। লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর সমগ্টির পরম্পরাক্স উচ্চারণ 

হইতে থাকে । কিন্ধ ছন্দোবোধ, বাক্যের অগ্ঠান্ত লক্ষণকে উপেক্ষ। করিয়া ছুই একটি 
বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়। থাকে! ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন । 

ছেদ, ঘতি ও পর্ব 

[৭] কথ। বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুস্ফুসের বাতাস 

কমিয়। গেলেই ফুস্ফুসের সন্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সক্ষোচের 

জন্য কম ব। বেশী আয়াস বোধ হয়। (সই জন্য কিছু সময় পরেই ফুস্ফুসের আরামের 

জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্ত বলার বিরতি আবশ্ুক হইয়া 

পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সম শব্দোচ্চারণ কর যায় না। 

এই রকমের বিরতির নাম, “বিচ্ছেদ-যতি” বা শুধু ছেদ (10:5201-19803 )। 
খানিকট। উক্তি অথবা লেখ। বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 

জন্ত তাহ। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে । এইকন্প প্রতোকটি অংশ এক একটি 0:5৪ 

2:০0 ব1 শ্বাস-বিভাগ, কারণ তাহা একবার বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি 

পদ্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির সম । এইবূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
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ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা ছেদ? আছে । ব্যাকরণ-অস্ুযায়ী প্রত্যেক 50050০০ বা বাক্যই 

পর্ণ একটি শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি । কখন কখন একটি ০1805 বা 

খণ্ড-বাক্যে পূর্ণ শ্বাস-বিভাগ হয়। 

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীঘ হয়, সে জন্য ইহাকে পুণচ্ছেদ (17,200: 

1):28,0-02 056) বলা যাইতে পারে । বাক্যের মধ ভিন্ন ভিন্ন 0185০ বা অর্থবাচক শব্দ- 

সমষ্টির মধো সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ (100170£ 19:98017-08,0956 ) 

বল! যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর শ্বাল-তবিভাগ (79101 7১:62018-87071]) 

ও ক্ষুদ্রতর শ্বাস-বিভাগ (177117011)75207-510819) গঠিত হয়। 

ছেদ ব। বিচ্ছেদ যতিকে 'ভাব-যতি" (501755-08059 ) বল বাইতে পারে। 

উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানের অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; 

উপচ্ছেদ থাকার দরুন বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহ বুঝা যায়--একটি 

বাক্য অর্প বাচক নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পুর্ণচ্ছেদ থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা 

ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য [01550 ও 56060০শ-কে “অথ-বি ভাগ” (591755- 

£:০৮) বলা যাইতে পারে। 

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিষ্ল বসান হয়, সেখানে 

প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে-_হয় পূর্ণচ্ছেদ, না হয় উপচ্ছেদ । ব্যাকরণের নিয়মে 

যেখানে 11] 5৩ বা পর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 102107 1076807-05 596 

ব৷ পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে । কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন আদি পড়ে না, «মন স্থলেও 

উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে 55170-এর (অথাৎ বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, 

সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে । একটি উদাহরণ দেওয়! বাক -_ 

রামগিরি হইতে হিমালয় পধ্যস্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়1! * মেঘদূতের 
মন্দাক্রাস্তা ছন্দে * জীবনস্োত প্রবাহিত হইয়! গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল বর্ধাকাল নহে, * 
চিরকালের মতে। * আমরা নির্বাসিত হইয়াছি * *। € মেখদুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 

উপরের বাক্যটিতে ধেখানে একটি তারকা চিহু দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় 

সেইথানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ; এইটুকু না থামিলে 

কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অশ্ব, ঠিক বুঝ। যায় না; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই 

বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকাচিহ দেওয়া 

হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে । সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ 

হইয়াছে ; সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নৃতন 

করিয়। শ্বাস গ্রহণ করা হয়। | 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগযস্ত্রই বিরাম পায়। এক ছেদ হইতে 
অপর ছেদ পর্য্যস্ত এক একটি শ্বাস বিভাগের মধ্যে এক রকম অনর্গল বাগ স্তরের ক্রিয়া 

চলিতে থাকে । তজ্জন্ত বাগযস্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্ঠক হয়। 
ছেদ্বের সময় অবশ্য সমস্ত বাগতস্ত্রই নুতন করিয়া শক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু 

ছেদ ভাবের অনুযায়ী বপিয়। সব সময় নিয়মিত ভাবে বা তত শীদ্ব পড়ে না--পূর্বব 
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হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা আসিয়া! পড়ে । এক এক 

বারের ঝোকে কয়েকাট অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ত জিহব। এই 

বিরামের আবশ্টকত| বোধ করে । বিরামের পর আবার এক ঝোৌঁকে পুনশ্চ কয়েকটি 

অক্ষরের উচ্চারণ করে । এই বিরামস্থলকে বিরাম-বতি বা শুধু যতি নাম দেওয়া যাইতে 
পারে। ঘেখানে হতির অবস্থান, সেখানে একটি 117)0111506 ব! ঝোকের শেষ; এবং তাহার 

পরে আর একটি ঝোকের আরম্ভ । 

অবশ্ঠ অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে। কিন্ত সর্বদাই এরূপ হয় না। 

যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ ন! হয়, তখন যতি-পত্তনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত 

থাকে ; শুধু জিহবার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা 818৮1 ব। দীঘ টানে পধ্যবসিত 

হয়। আবার জিহবা যখন 10008155 বা ঝোকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা 

,ছদ্র পড়িয়! থাকে, তখন মুহূর্তের জন্য ধরবনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, 

ঝেশাকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর বখন প্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নুতন 

বঝোকের আরম্ত হয় না। 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংল। ছন্দের এঁক্যবোদ জন্মে। 
পরিমিত কালানন্তরে কোন আদশ অনুসারে যতি পড়িবেই। ছেদ 

567)58 বা অর্থ অনুসারে পড়ে; স্থতরাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থান্ুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। 

জিহ্বার সামধ্যান্সারে ষতি পড়ে। ইহার দ্বারা পঞ্চ পরিমিত ছন্দোথিভাগে বিভক্ত 
হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগযস্ত্রের এক এক বারের ঝোকের মাত্রাছসারে হইয়। 

থাকে । এই ঝেণকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যের লক্ষণ। 
বাংল! পছ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পর্বব (0)2850815 বা 1021) | পরিমিত 

মানার পর্বব দিয়াই বাংল। ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের (কাকে ক্লাস্তিবোধ 
বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়1 পর্যযস্ত যতটা উচ্চারণ কর! যায়, 
তাহারই নাম পর্র্ধ। পর্ধধই বাংল! ছন্দের উপকরণ। 

ছেদ যেমন ছুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে ছুই রকম--অর্থঘঘতি ও 

পুর্ণযতি | ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্ধবের পরে অর্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ বা 
চরণের পরে পূর্ণযতি থাকে । 

[১০] বাংল। কবিতায় অনেক ক্ষেঞ্জেই উপচ্ছেদ ও অর্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও 

পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয়না। সময়ে সময়ে ছেদ 

ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা শ্রোতের মধ্যে বিচিত্র আন্দোলন 
সষ্টি করে। 

নিষ্নের কয়েকটি দৃষ্টাস্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে-_ 
( [*] ও [* *], এই ছুই সক্কেত দ্বার৷ উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, 

এবং [| 2, [1] এই সঙ্কেত দ্বারা অর্ধঘতি ও পূর্ণযতি নির্দেশ করিতেছি ।) পু 

[দৃষ্টাস্ত ১] ঈশখ্বরীরে জিজ্ঞানিল * | ঈশ্বরীপাটনীঞ্চ ৬ || 

এক] দেখি কুলবধূ * |] কেবট আপনি * | (অন্লদামঙ্গল, তারতচন্ত্র ) 



৩৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পন্ধিক' [ প্রথম সংখ্য। 

[দৃষ্টান্ত ২] গগন ললাটে * | চর্ণকায় মেঘ * | 
সরেন্তরেস্তরে ফুটে ক * 

কিরণ মাধিয় % | পবনে উড়িয়া * | 

দিগন্তে বেড়ীয় ছুটে ক্গ * ( আশাকানন, হেমচন্দ্র) 
[দৃঃ ৩] আমিযদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাপের | কালে * * 

দেবে হতেম | দশম রত্বু * | নবরত্বের | মালে * * 

( সেকাল, রবীন্দ্রনাথ ) 

[দঃ ৪] আর--ভাষাটাও ত। | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না ৬ রয়] খাড়া * * 

আর- ভাবের মাথায় | লাঠি ধার্লেও * | দেয় নাকো সে | সাড়া * * 

সে-হাজার ই পা | ছুলাই, % গৌঁফে | হাজার-ই দিই | চাড়া) * * 
( হাঁপির গান, দ্বিজেজ্দলাল ) 

[দঃ ৫] একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে 

কখদেন রাঘববাঞ্চ)। * | আঁধার কুটারে 

নীরবে । * * দূরভ্ত চেড়ী| সীতারে ছাড়িয়া 
ফেরে দূরে, *% মত্ত সবে | উতৎ্দব কৌতুকে। * * 

( মেঘনাদবধ কাব্য, মধুহদন ) 

[দৃঃ ৬] গ্রানে গ্রামে সেই বার্তা | রটি' গেল ক্রমে * 
মেত্র মহাশয় বাবে । সাগর সঙ্গমে ! 

তীর্থশান লাশি'। ৮ *%* | সঙ্গীদল গেল জুটি 
কত বালবুদ্ধ নরনারী, * | নৌকা দ্রুটি 
প্রস্তুত হইল ঘাটে । * * 

(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 

পর্বব (০7) ও পর্ববাক্ 0571) 

[১১] ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব ( অথাৎ এক এক 

ঝোঁকে উচ্চারিত বাক্যাংশ) লইয়! গঠিত হয়। ছন্দোরচনা করিতে হইলে সমান 
মাপের, বা কোন নিয়ম অনুলারে পরিমিত মাপের, পর্ব ব্যবহার করিতে হইবে । পূর্বের 

১, ২) ৩৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্বই প্রায় ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল 
১, ৩, ৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্ববটি ঈষৎ 

ছোট হইম্াছে, এবং ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পর্ণচ্ছেদের পূর্বের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে । 
পর্বব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি । এব্দ বলিতে মূল শব্দ বা বিভক্তি 

বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । এরূপ কয়েকটি শব্ধ লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত 

হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। 

(গুলি, “ছারা” হইতে” ইত্যাদি যে সমস্ত বিভক্তি মাপে ও ব্যবহারে শব্দের অনুরূপ 

তাহাদ্দিগকেও ছন্দের হিসাবে এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । এই শব্দই 

বাংল। উচ্চারণের ভিত্তিষ্থানীয় । 
প্রত্যেকটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ববা্ের সমষ্টি । ১ সংখ/ক তৃষ্ান্তে 'এক। 

দেখি কুলবধৃ” এই পর্বটিতে 'এক৷ দেখি” ও “কুলবধূ” এই ছুইটি পর্বাঙ্গ আছে। এক 
একটি পর্ববাও হয় একটি মূল শব, ন! হয় কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি । 
( পর্বাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার জন্ক [ : ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইল ।) 
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[*২] পূর্ধে স্বরের গাভীর্যের কথ! বল। হইয়াছে । কথা বলিবার সময় বরাবর 

সব কয়টি অক্ষর সমান গাভীষ্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। গাভীষ্যের হ্বাস-বৃদ্ধি 

হ৪য়াই নিম । সাধারণ বাংল! উচ্চারণে প্রতি শব্দের প্রথমে স্বরের গাস্তীষ্য কিছু বেশী 

হয় শব্দের শেষে কিছু কম হবু । প্রত্যেকটি পর্বাঙ্গের প্রথঘেও স্বরগাভীম্য বেশী, শেষে 

কিছু কম। যদি একই পর্বাঞ্ণের মধ্যে একার্ধিক শবা থাকে, তবে প্রথম শন্দ অপেক্ষা 

পরবত্তী শব্দের গান্তীষ্য কম হয়, পর্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাসীয্য একটু একটু করিয়। 
কমিতে থাকে, পর্বাঙ্গের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবতী পর্বাঙ্গ আরস্ত হইবার সময় 

পুনশ্চ গাম্ভীধ্য বাড়িয়া! যায়। এইরূপে স্বর-গাভীর্্যের বৃদ্ধি অনুসারে পর্ববাঙ্গ- 

বিভাগ করা যায়। “একা দেখি কুলবধূ* এইটি পড়িতে গেলে “এ? উচ্চারণের সময় 

বাগ যন্ত্রের £70758156 বা ঝোকের আরম্ভ হয় এবং পর্বও আরস্ত হয়। সেই সময়ে স্বরের 

যেটুকু গাস্তীধ্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “খি” উচ্চারণের সময় সর্ববাপেক্ষ। কম হয়? 

তাহার পর “কৃ” উচ্চারণের সময় আবার স্বরের গাভীধ্য বাড়িয়া *ধৃ* উচ্চারণের সময় 

সর্বাপেক্ষা কম হ্য়। সেই সময়ে উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নৃতন ঝোকের 

জন্য নূতন করিয়া শক্তিসঞ্ধার আবশ্যক হয়। সুতরাং এখানে পর্বেরও শেষ হয়। 

ছুইটি ব! তিনটি পর্ববাঙ্গ লইয়া একটি পর্বব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাস্তীষে;র হাঁস-বুদ্ধির 

জন্য পর্বের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের প্রাণ। এই 

স্পন্দন থাকার. জন্ত পর্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবগুকাশের বাহন হইয়াছে, এবং 

শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উত্পাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে। 

মাত্রা ( ১111 

1৩] বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে । মাত্রার মূল 

তাপর্যত 98196০017 বা কালপরিমাণ। এক একটি অঙ্গরের উচ্চারণে কি পরিমাণ 

সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু মাত্রার এই মুল তাৎপধা হইলেও 

সব্বত্র এবং সর্বববিবয়ে যে শুদ্ধ কাল পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে । 

বাস্তবিক, উচ্চারণের সমম্ব বিভিন্ন অক্ষরের কালপত্রিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়। থাকে । 

কিন্ত ছন্দের মাত্রা হিসাবের সময় প্রতি অন্রের কালপরিমাঁণের সুষ্ষ্স বিচার করা হয় না। 

সাধারণতঃ হৃম্ব বা একমাত্র এবং দীর্ঘ বা ছুইমাত্রার--এই ছুইশ্েণীর অক্ষর গণন। 

কর! হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার করা হয়) কিন্তু সব দীঘ ব| হনব 

অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিন্ব! দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই উচ্চারণে যে হ্রস্ব অক্ষরের ঠিক 

দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে । নানা কারণে কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর 

অপেক্ষা ঝড় বলিয়া! বোধ হয়; তখন তাহাকে বল হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অন্থপাতে 

অপরাপর অক্ষরকে বল! হয় হুম্ব ৷ দা 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষরের কত মাত্রা হইবে, তদ্বিষয়ে নিদিষ্ট বিধি 
আছে। কিন্তু বাংলায় তত বাধা-ধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি 
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ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের রীতির 

বিশেষ বাতা কর চলে না, তআ্জাচ ছন্দের খাতিরে একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। 

আর, মাত্রার দিক দিয়! বাংল। উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধা-ধরা নয় । 

যাহ। হউক, কোনরূপ সন্দেহ বা অনিশ্চিততার েত্রে ছন্দের আদর্শ অনুসারেই শেষ 

পর্য্যস্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয় । 

[১৪] মাত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা চলে-_ 

বাংল। অক্ষর 

স্বপান্ত হলন্ত 
রর ০41 টিনার 
| | 

মৌগিক স্বরান্ত মৌলিক স্বরাস্ত 

1 |] 

মৌলিক দীর্ঘস্থরাস্ত মৌলিক হস্বন্বরান্ত 

১৫] একটি তৃম্ব স্বর বা ত্রন্বন্থরাস্ত অক্ষর উচ্চারণ কপিতে বে সময় লাগে, তাহাই 

এক মাত্রার পার্মাণ। 

(স্বাক্ষর নির্দেশের জন্ত অক্ষরের উপর [৬০] চিহ্ু। এব" দীঘাক্ষর নির্দেশের জন্তু 

অক্ষরের উপর [-] চিহ্চ ব্যবন্ৃত হইবে । সময়ে সময়ে মৌলিক স্বরান্ত ত্রম্থ অক্ষর 

নির্দেশের জন্য ["| চিচ্চ এবং ত্রন্বীক্কৃত যৌগিক অর্গর নির্দেশের জন্য [. () চিহ্ন ব্যবহৃত 

হইবে। তদ্রপ মৌণলক স্বরাশ্ত দীর্ঘাকৃত অক্ষর নির্দেশের জন্য [ £ 1 চিহ এবং যৌগিক 

স্বরাস্ত দীর্ধীকৃত অক্ষর নিদ্দেশের জন্য [-7 চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে ।) 

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই ত্রম্ব। সুতরাং মৌলিক স্বরীস্ত অক্ষর 

মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বিয়া গণ্য হয়। স্থাল-বিশেবে কিন্ত 

মৌলিক দীর্ঘস্বরাস্ত অক্ষরও দেখা যায়। 
যথ1--[ ক] অভকারধ্বনি-স্থচক, আবেগ-হচক বা সম্বোধক এবার *বোর 

অন্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । 

যেমন-_ 

[দঃ] হীহীশবদে | আটবী পুরিছে 
[ দৃঃ৮ ] বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চেঃস্বারে 

হজ আপা জসপস্পা 

ন1-না-না |] মানবের তরে 

[দৃঃ৯] রে সতি রে সতি | কাদিল পণ্ডপতি 
[খ)] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অস্তে স্বর থাকিলে 

সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়৷ গণা হইতে পারে। 
-/ 

[ দৃঃ ১*] নাচ" ত সীতারাম | কীকাল বেকিয়ে 
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গা] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীঘ, তাহা আবগ্ক মত 

নী বলিয়া গৃহীত হইতে প।রে-_ 

[ দৃঃ ১১] ভীত-বদন1 | পৃথিবী হেরিছে 

[দৃঃ ১২] আপিল বত | বার-বৃন্দ ] আমন তব | ধেরি 

এইরূপ ক্ষেত্রে ঘে সর্বদ।ই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরি,ত হইবে, এমন 
নয়; ভবে ইহাদ্দিগকে আবশ্যক-মত দীর্ঘ কর! চলে, এবং করা হইয়াও 
থাকে । 

[১৭] হলন্ত ও বৌগিকম্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ। ইহার! স্বভাবতঃ 

মৌলিকম্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা! কিছু দীঘ। কারণ হলম্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের 

উচ্চারণের পরও শেষ ব্যপ্থনবর্ণট উচ্চারণ করিতে কিছু সময় বেশী লাগে; তেমনি 

যৌগিক স্বরে একটি প্রধান ব! পূর্ণ স্বরের (5%11910 স্বরের) পরে একটি অপ্রধান ব! অপূর্ণ 

স্বর থাকে, এবং সেই অপ্রধান (7010-551191০) স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় 
লাগে। এই জন্য হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের নাম দেওগা যাইতে পারে, যৌগিক 

অক্ষর ব। সামান্য অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে গেলে, তাহাদিগকে 
হয় এক মাত্রার নয় দুই মাত্রার বলিয়। ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয় কিছু ভ্রুত 

উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে হ্ুশ্ব করিয়া লইতে হইবে, ন! হয় কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ 

করিয়া তাহাদিগকে দীঘ ধরিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম হৃস্বীকরণ ও দীর্ঘা- 

করণ। 

কিন্ত শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই রীতি; যখ1-_'রাখাল” "গরুর, 
পোল? এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, ৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। €কবল যে পর্বে 

কোন অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত পড়ে, সেখানে পর্ব্বের অস্ত ভুক্ত 
সব অক্ষরই হস্ব বলিয়! পরিগণিত করা যাইতে পারে। 

[দৃঃ ১৩ | রাত,পোহাল' | কর্নাহ'ল | ফুটুল কত | ফুস। 

এই রকম চরণের প্রতি পর্ষদের প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত থাকে বলিয়া 

প্রত্যেকটি অক্ষর হৃম্ব বলিরা গণ্য হয়। 

[১৮] কিন্ত ত্রম্বীকরণের একট! সীমা আছে। একই পর্বে উপযুপরি মাত্র 

দুইটি যৌগিক অক্ষরের হৃস্বীকরণ করা যাইতে পারে ; কিন্ত যদি পরপর 
তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকে তবে তাহাদের মধ্যে একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে । পদ্জ্সগুল) 

'ধক্-ধকৃ-ধকৃ* 'খঞ্জন-চোখ, প্রভৃতিকে অন্ততঃ চার মাত্রার বলিয়া ধরিতেই হইবে। 

[১৮ ক] উপরে লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র দীর্ঘধাকরণের একটী সাধারণ প্রথা 

নির্দেশ কর! হইয়াছে । কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত সাধারণ মৌলিক স্বরাস্ত অক্ষরও *ছন্দের 
আবশ্তকতা-মত দীর্ঘ হইতে পারে । তবে সেব্ধপ করিতে গেলে সাধারণ উচ্চারণ পদ্ধতির 

ব্যতিক্রম কর! হয়) এবং বর্তমান যুগের ছন্দে সে রকম ব্যতিক্রম নাই বলিলেই চলে । 
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হ্বরাঘাত (১৫৭5) 

[ ১৯] পূর্বে স্বর-গান্তীর্ধে;র কথ। উল্লেখ করা হইয়াছে || প্রত্যেক শব্দের প্রথমে 

যেস্বরের গাস্ভীষ্য স্বভাবতঃ কিছু আধক হয়, তাহাও বলা &ইয়াছে। এতদ্যতিরিক্ত 

প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একট বিশেষ অক্ষরের স্বর-গাস্তীবা 

পার্থ) সমস্ত অক্ষরকে অতি স্প্টরূপে ছাপাইয়া উচে। নানা কারণে এপ হইতে 

পারে। শর্ব-বিশেষের অর্থ-গৌরবের জন্তই সাধারণতঃ এবপ হইয়া থাকে । এইরূপ 

শ্বর গা্তীধ্যের লদ্ধির নাম স্বরাঘাত। 

[২০7 পগ্চে এইক্ষপ অর্থগৌরব-ু5চক স্বরাথাত্ত ছাড়া আর এক প্রকার 

্বরাথাত দেখ! যায়। তাহার গান্তীর্য অপেক্ষাকৃত বেশী, এবং তাহার অবস্থান 

অনুসারেই ছন্দের আদর্শ রচিত হয়। (দুষ্টান্ত ১৩ দ্রগ্টব্য।) 

| ২১7 এবংবিধ ছন্দের মধ্যে প্রতি পর্ধে চার মাত্রা এবং ছুই মাত্রার ছুইটি 

পর্বণঙ্গ থাকে । প্রথম পর্দাঙ্গের কোন একটি অক্ষরে প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। স্বরাঘথাত 

থাকার দরুণ পর্ষের সমস্ত যৌগিক অক্ষরই ক্রুত ভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ 

তাহাদের হৃম্বীকরণ হয়। কিন্তু প্রবল ন্বরাণাতযুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি মৌলিক 

শ্বরান্ত অক্ষর হয়! দরকার । দ্বিতীয় পর্ধাঙ্গটিতে ক্ষীণতর একটি স্বরাণাত অনেক 

সময় লঞ্ষিত হয়। যৌগিক অক্ষরের উপর না পড়িলে হ্বরাঘথাতের প্রভাব স্পষ্ট 

অনুভূত হয় না। এ জগ্ত ম্বরাবাত-প্রধান ছন্দে যৌগিক অক্ষরের অপিক ব্যবহার 

দেখা যাঁয়। 

বাংল৷ ছন্দের সুত্রে 

[ ২২] বাংল। ছন্দের এক একটি পর্ধ্ব কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাক। 
আবশ্যক। একটি মূল শব্দকে ভাঙিরা ছুইটি পর্বের মধ্যে দেওয়। চলে না। 

এই জন্য 
[দৃঃ১৪ ] কত না অর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে হ্ব্গমর্ত্য 

( নগরসঙ্গীত, রবীন্্নাথ ) 

এই পংক্তিটি পাচ মাঝ্রার পর্বের রচিত মনে করিয়া 
কত না অর্থ, | কত অনর্য, | আবিল করি | ছে র্গমন্তর্ 

এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 

কেবল মাত্র দুই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয্ হইতে পারে-- 

[ ক] যেখানে চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ (০86৪15000 ) এবং উপান্ভ পর্ধেরই 

অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে হয় »-- 
| দৃঃ ১৫]  ঘুমযাবে সে | ছুধের ফেন। | ফুলের বিছা | নায় 

(করাধু, সত্যে্জ দত্ত) 

| দৃঃ ১৬] কোধার শিষ্য | ভূলেছ' ভাষ্য | মাঁধবীর সৌ | রভে 
(দুর্বাসা, কালিদাস রায়) 

[দৃঃ ১৭] রেলগাড়ী ধায়; | হেরিলাম হার | নামির বর্ধ | মানে 

( পুরাতন ভূত্য, রবীন্দ্রনাথ ) 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ । বাংল। ছন্দের মূলস্টত্র ৪১ 

কিন্ত যেখানে সম মাত্রার পর্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, সেখানেই মাত্র 

এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাজ্রার পর্ব ব্যবহৃত হয় (৬ সংখ্যক দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ), 

সেখানে এক্ূপ চলে ন।। 

[খ] বাংল! মূল শব্ধ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি 

ইত্যাদির যোগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । সনে সময়ে বিদেশী ও তৎসম 

শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দখা যাম়। সে সব ক্ষেত্রে 

আবশ্তক হইলে তাহাদের ভাডিয়া দুইটি পর্ধের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। তবে 

যতটা সম্ভব শব্দের মুল ধাতুটি অবিভক্ত রাঁখার চেষ্ট। করিতে হইবে । 
[দৃঃ১৮] সহকারী রাঁজকৃষ্ | কাঞ্চনবরণ, 

যার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন । 

(গঙ্গার কলিকাত। দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র ) 
[দৃঃ ১৯] চারি অগ্নি মিশ্রিত | হইয়া এক হৈল। 

সমুদ্র হৈতে আচম্- | বিতে বাহিরিল ॥ 
( আঁদিপর্বব, কাশীরাম) 

[দৃঃ ২০] বিঝু পাইল। কমল। | কোন্তুভ মণি আদি। 
হয় উচ্চৈঃশ্রব। এরা | বত গজনিধি ॥ (8) 

[দৃঃ২১] এস পুস্তক- | পুরী পুর্জারী | সারদার উপ] সকের। সবে 

€ স্বাগত, সত্ন্্রনাথ দত্ত ) 
[দৃঃ ২২] ভূদদেব রমেশ | দীনবদ্ধুর | অর্ধ্যে পদার। বিন্দে দীপ্তি 

(কালিদাস রায়) 

[২৩] প্রত্যেক পর্কের্ব দুইটি ব। তিনটি পর্র্ধাহ্গ থাকিবে । অন্ততঃ 
ছুইটি পর্ববান্গ ন। থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। 

প্রতি পর্বাঙেও একটি বা ততোধিক গোট! মৃলশব্ব রাখিবার চেষ্টা করিতে 

হইবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে কোন গোট! মুঙগগশব্দ ভাঙিয়৷ পর্ববিভাগ করা হয়, সে 

সব ক্ষেত্রে স্থতরাৎ ভাঙট। শব্দ লইয়াই পর্কেবের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়। 

বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিম্া! ছুইটি 
পর্ববাঞ্গ গঠিত কর! যাইতে পারে । তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে 
হইবে । 

শ্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্বব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা পূর্ববনিদ্দিষ্ট থাকে, সেখানে 
যথেচ্ছ ভাবে শব্দের বিভাগ করিয়৷ পর্বাঙ্গ গঠিত করা যাইতে পারে । 

[দৃঃ ২৩] এস £ প্রতিভার | রাজ £টীক। ভালে | এসো £ ওগো এস | সগৌ £ রবে 

[দৃঃ ২৪] স্বাগত £ কাব্য | কোবিদ £ হেথার | উজ্জ ;য়িনীর | বাজিছে £ বাশি 

(ম্বাগত, সত্যেন্রনাথ দত্ত) 
[দৃঃ২৫] যত্বপৈলে £ শবাসিক্ধকু | করি £ মন্থন 

অমিত্রা-£ ক্ষরের £ সুধা | করেছে : অর্পণ 
(কলিকাতা -দর্শন, দীনবন্ধু) 

[দৃঃ২৬] কোন্ হাঃটেতুই | বিকোঃতে চাস | ওরে £ আমার | গান 

(বখাস্থান, রবীন্নাখ) 
[দৃঃ২৭] কেব:লেরপ | 'নাইদেবতার | কেবলে.তার | মুর্তি £ নাহি 

( কোজাগরলক্্ী, যতীন বাগচী) 



৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 [ প্রথম সংখ্যা 

[২৪] একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ ছুই, তিন ব! চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন 

কখন এক মাত্রার পর্ববাঙ্গও দ্রেখা যায়। বাংলা শব্বও সাধারণতঃ এক, ছুই, তিন বা চার 

মাআর হয়। 

পর্বাঙগের শেষে স্বর-গান্ভীর্ষোর হ্রাস হয়, এ কথা পুর্ধেই বল। হইয়ছে। তত্তিন্ন কবি 

ইচ্ছা করিলে পর্বাঙগের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে পারেন। সময়ে সময়ে 

পর্ববাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। ৪ সংখ্যক ও ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, 

পর্ধের মধ্যেই পর্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ ও পূর্ণজ্ছেদ পড়িয়াছে। কিন্তু পর্ধাঙ্গের মধ্যে 

কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না। 

[২৫] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্র, ও ৮ মাত্রার পর্ধের ব্যবহারই বেশী । ১০ মাত্রার 

পর্বের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কখন ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব্বেরও 

ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ছ। ছোট ও ১০ মাত্রা অপেক্ষ! বড় পর্ধের 

ব্যবহার হয় না। 

প্রত্যেক প্রকারের পর্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। ৪ মাত্রার পর্বের গতি 

ক্ষিপ্র, ভাব হাক্কা। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু ৪ মাজ্রার পর্ববই ব্যবহৃত হইতে পারে । 

[দৃঃ ২৮ ] জল পড়ে | পাতা নংড়॥ 
| দৃঃ২৯ ] কলো জল | লাল ফল ॥ 
| দৃঃ ১৩] রাত. পোহাল” | ফর্না হ'ল | কুটুল কত | ফুল। 
[দৃঃ৩* ] “কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে।” 

পনর! মোর | হেকেহেকে | বেড়াই রাতে | দিনে॥ 
[ দৃঃ ৩১] মাকেদে কয়, | “মগ্ুলী মোর | এতো কচি | মেয়ে” 
[দঃ ৩২] খনাডেকে | ব'লে যান, 

রোদে ধান | ছায়ার পান ॥ 

ছয় মাত্রার পর্ষ্ের বাবহার বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের পর্বের 
চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। বাংল! লঘুত্রিপদী 

ছনের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্বব । 

[দৃই৩৩] শুধু বিঘে ছুই | ছিল মোর ভূ'ই | আর সবি গেছে | খণে 
| দৃঃ৩৪ ] ওগেো। কালে! মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওন। যেওন। ( যেওন। চলে 
| দৃঃ ৩৫] (সেথা) স্তব্ধ চপল | বাপনা মানসে, | হত লালসার | উগ্রতা 

আট মাত্রার পর্ধবই বাংল৷ কাব্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে! 
ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর । বাংলা পয়ার, দীর্ঘব্রিপদী প্রভৃতি সনাতন ছন্দ 
এবং সাধারণ অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর) প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব । 

দশ মাত্রীর পর্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। (পূর্বে কেবল 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের তৃতীয্ন পর্ধবরূপে ইহার ব্যবহার দেখ! ষাইত।) সাধারণতঃ 
লঘুতর পর্ধের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 

[দৃঃ ৩৬] অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো। চাই, চাই মুক্ত বাযু, 
চাই বল. চাই স্বাস্থা | আনন্দ-উজ্জ্বল পরস্ায়ু ॥ 

[ দৃঃ ৩৭ ] ধ্বনি খুজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খু'জে মরে প্রতিপ্রাণ, 
জগৎ আপনাদ্দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান ॥ 



বঙ্গাব্ব ১৩৩৯ ] বাংলা ছন্দের মূলস্তত্র ৪৩ 

[দৃঃ৩৮] নিশ্তন্ষের সে-মাহ্বানে, | বাহিয়া জীবন-্যাত্রা মম | 
সিদ্ধুগামী-তরঙ্গিনী সম | 

এতোকাল চলেছিন্ু | তোমারি সুদুর অভিসারে | 
বন্ধিম জটিল পথে | খে দুঃখে বন্ধুর সংসারে ! 

অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে । 

দীর্ঘতর মাত্রার পর্ববগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্বের সহযোগেই 
ব্যবঝবহাত হয় । 

পাচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্কবের প্রকৃতি অন্যান্য পর্বব হইতে কিছু বিভিন্ন । ইহারা 

দুইটি বিষম মাত্রার পর্ববাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের 91000199190 বা অপূর্ণ পর্বব 

বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, চপল ভাৰ 

অনুসৃত হয় । 

[দৃঃ ৩৯ ] সকাঁলবেল! | কাটিক্া গেল | বিকাল নাহি | যায় _ 
( অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 

[ দৃঃ৪* ] গোকুলে মধু | ফুরায়ে গেল | আধার আজি | কুঞ্জবন 
| (শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ) 

[দৃঃ ৪১] ছিলীম নিশিদিন | আশীহীন প্রবাসী 
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী 

(বিরহানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ) 
[ দৃঃ৪২ ] ললাটে জয়টাক। | প্রস্থন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 

সে কার। নহে কারা | যেখানে ভৈরৰ | রুদ্র শিথা জ্বলে 
( নজরুল ইস্লাম ) 

[২৬] বাংল! ছন্দের রীতি এই যে, পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গগুলিকে 
সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে ; হয়, পর্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান 
হইবে, না হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে 
হইবে। পর পর পর্ধবাঙ্গগুলি হয় ক্রমশঃ হুন্তর, না হয় দীর্ঘতর হইবে। এই নিয়ম 

লজ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে। 

এই নিমমানুসারে বাংলায় প্রচলিত পর্ব-সমৃহ নিম্নলিখিত ভাবে পর্বাঙ্গে বিভভ্ত 

হইতে পারে)__ 
পর্বেবের দৈর্ঘা দুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি 

৪ ২+-২ 

(মনে £ পড়ে | হয়ো £ রাণী | দুয়ো £ রাণার | কথা; জল £ পড়ে | পাতা: নড়ে) 

৩7১ % 

(কিন নাপিত | দাঁড়ী কামার | আদ্ধেক : তার | চুল) 
১1৩ *ং 

(তিন £ কন্তে | দান $রাম £ সিংহের | ) 

৫ ৩+২ 
( পঞ্চ : শরে। দগ্ধ : করে| করেছ' £ একি | সন্গ্যাসী) 

২+৩ 
(পূর্ণ চাদ | হাসে ; আকাখ- | কোলে, | আলোক-ছার়। | শিব ; -শিবানী | সাগর-জলে | দে$লে ) 

ঙ » ৩41৩ 

২১5 (নিস়্ে প্রদত্ত দৃঃ ৪৩ দ্রষ্টব্য ) 
৪--২ 
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নব (দৃঃ ৪১ ও ৪২ ভরষ্টব্য) 

৪7৪8 ৩+।+৩+২ 

(পাঁধী সব; করে রব) (রাখাল : গরুর £ পাল |; যশোর £ নগর £ ধাম | ) 

হকি নিত 
( দুরে £ থাকিয় ; প্রহস্ত | রাবণে নোয়ায় | মাথ।) 

১০ ৩4 ৩+৪ 

(ভারত- £ ঈশ্বর £ শা-জাহান ) 

৪1৩4৩ 

(মহারাজ £ বঙগজ £কায়স্থ |; সকরুণ £ করুক : আকাশ |) 

৪-4-৪4২ 
(অশ্রভর1 £ আনন্দের : সাজি) 

২+৪+-৪ 

(রথ £ চালাইয়। : শীস্ত সহি) 

* তারক!-চিহ্বিত প্রথার পর্ববা জ-বিভাগ কচিৎ দুষ্ট হয়। 

[২৬ ক] বাংলার ছন্দের পর্ব'জ-বিভাগের সঙ্কেস্তগুলি ভারতীয় সঙ্গীতে তাল 

বিভাগের অনুবূপ। মূলতঃ ভাবতীয় সঙ্গীতের ও বাংল! প্রভৃতি ভাষার ছন্দের প্রকৃতি 

এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক । নিয়ে পর্ব-বিভাগ গুলির সহিত তাল-বিভাগের 

স্ুত্রের এক্য দশিত হইল £-_ 

পর্ধের মাত্র। - পর্ধাঙ্গ বিভীগের রীতি - অশ্বর্ূপ তালের নাম 
৪ - ২+২ ঠুম্রী 
৫ ২+৩, ৩+২ - ঝাপতাল 
৬ টি ৩+৩ | দাদরা, একতাল। ইত্যাদি 

»+৪, ৪+২ - রূপক 
৭ 2 ৩7৪; ৪7৩ - তেওরা। 
রা ৫ ৪418 -- কাবালী ইত্যাদি 

২+৩-৩১৩+৩+২ - ত্রিপুট তিত্র (দক্ষিণ ভারতীয় 
১৬ ৪+৪+২, ২+৪+৪ - সর ফাকৃতা 

| ২৭] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গবিভাগের রীতি একবিধ 
হওয়ার আবশ্তঠকতা। নাই । 

[২৮] উচ্চারণের রীতি ব্জায় রাখিয়া ছন্দের 179665:7, বা আদর্শ 

অনুসারেই অক্ষরের মাত্র স্থির হইয়। থাকে । 
পূর্বের বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্ঠক-মত দীর্ঘ হইতে 

পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু শব্দের 
অন্তঃস্থ হলস্ত অক্ষর- দ্বিমান্ত্রিক বলিয়া! গণ্য হইবে । ছন্দের খাতিরে গোটা শব্দ ন। 
ভাঙিয়৷ উপরে লিখিত নিয়মে পর্র্বাঙগ-বিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘা- 
করণ বা তুত্বীকরণ করা হইয়! থাকে । এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একই 
পর্বের মধ্যে উপধু্পরি দুইটির বেশী যৌগিক অক্ষরের হুম্বীকরণ চলে না, এবং পর্বের 
মধ্যে প্রবল স্বরাঘাত না থাকিলে শব্দের অস্তঃস্থ হলস্ত অক্ষরের তৃস্বীকরণ চলে না। 
( আধুনিক কবির! অনেক সময় সমস্ত যৌগিক অক্ষরেরই দীর্ধাকরণ করিয়৷ থাকেন। ) এই 
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উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোট। শব্দকে ভাঙিয়া পর্ধ ব| পর্ধাঙ্গ বিভাগ করা যাইতে 

পারে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । 

পাঠকের রুচি-অন্ুসারে কবিতা-পাঠ-কালে পর্বের অন্ত্য অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়। 

টানিয়া পর্বের দৈধ্য বাড়াইতে পারা যায়। অবশ্ঠ গ্রতিসম পর্রগুলিতে মোট মাত্র। সমান 

রাখিতে হইবে । 

[২৯] ছন্দোলিপি করিবার সময় প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি চরণ সমমাত্রিক 

পর্বের সংযে।গে না বিভিন্ন মাত্রার সংযোগে রচিত হইয়াছে । এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ 

পর্ব-বিভাগ করিতে হইবে । (শব্দের স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ 

পর্ব-বিভাগগ্তলি অনেক সময় ধর! পড়ে ।) তাহার পরে পর্বগুলির কত মাত্রা বিবেচনা 

করিতে হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্ধকে উপযুক্ত পর্ধবাঙ্গে বিভাগ করিতে 

হইবে । পর্বের ও পর্ঝাঙ্গের মাক্্রা হিসাব করিবার সময় মাত্রা-বিষয়ক নিয়মগ্ডলি স্মরণ 

রাখিতে হইবে । দীর্ঘীকরণের আবশ্তক হইলে নিক্ললিখিত তাণিকার পধ্যায় অনুসারে 

করিতে হইবে,-- 

(১) শব্দের অস্তঃস্থ হলস্ত অক্ষর 

(২) অন্ঠান্ত হলস্ত অক্ষর | যৌগিক অক্ষর 

(৩) যৌগিক শ্বরাস্ত অক্ষর 
(৪) আহ্বান ও আবেগ-স্থচক এবং অন্ুকারধবনি-স্চক অক্ষর 

(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক শ্বরান্ত অক্ষর 

(৬) সংস্কত-মতে দীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষর 

(৭) অন্যান্ত মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর * 

[৩০] পর্ব আরম হইবার পূর্বের অনেক সময় 1,51067-106010 বা ছন্দের অতিরিক্ত 

একটি ব! ছুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। 

[৩১] ছন্দোলিপিকরণের (5০821115-এর) ছুই একটি উদাহরণ নিম়ে দিতেছি । 

[দৃঃ৪৩] এই কলিকাতা-কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষুচত্র ঘুরেছে হেথা, মহেশের পদধূলে এ পৃত। 

ৃ (হ্বাগত, সতেরক্্ দত্ত ) 

এই ছুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির মাঝখানে 
একটি যতি বা পর্ববিভাগ আছে । 

এই কলিকাতা_কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পৃত। 

দেখ! যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০১ ৯, ৯) ১০ করিয়া অক্ষর আছে। 

কিন্তু ইহাতে স্বরাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের রীতি অনুসারে চারি 

অক্ষর লইয়! পর্ধবিভাগ করিতে গেলে অস্ছচিত ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া 

** এই শ্রেণীর অক্ষরের দবীর্ঘাকরূণ ফতদুর সম্ভব এড়াইয় চলিতে হইবে । কারণ, সেরূপ করিলে বাংল! 
উচ্চারণ-পদ্ধতির লঙ্ঘন করিতে হয়। তঙাচ ছন্দকে বলার রাখিবার জন্ত সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির 
ব্যতিক্রমও আবশ্তক হইলে করিতে হইবে। 
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অসম্ভব হয়। সুতরাং স।ধারণ রীতি অশ্গসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তঃস্থ হলস্ত অক্ষরগুলিকে 

দীর্ঘ ধরিতে হইবে । তাহ। হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১১ ৯, ১১ মাত্র! করিয়া পড়ে। 

কিন্ত ১১ মাত্রার পর্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। সুতরাং 

৫ বা ৬ মাত্রার পর্ব লইয়। ইহ। সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 

দুইটি পর্ব্বের সমষ্টি । এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব বিভাগ করা যায়-_ 

এই কলিকীতা-_| কাঁলিকা-ক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার ভুত, 

বিফুচক্র | ঘুরেছে হেথা, | মহেশের পদ- | খুলে এ পুত। 

মাত্রীর হিসাব মিলান এবং পর্ধাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 

অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে ।* স্থৃতরাং ছন্দলিপি এইরূপ হইবে__ 

এই £ কলিকাতা | কাঁলিকা, £ ক্ষেত্র, | কাহিনী £ ইহার | সবার £ শ্রত। 

(২7৪) (৩4৩) + ৫৩7৩) 7 (৩+২) 

বিফ £ চক্র | থুরেছে হেথার, | মহেশের £ পদ- | ধুলেএ ; পুত! 
_ (৩+৩)+ (৩7৩)770৪+৯) + (054২) 

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। 

| দৃঃ ৭৪] নীল-সিদ্ধুজল-ধৌত চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিত শ্তামল অঞ্চল, 
অন্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল 

শুভর-তুষার-কিরীরিনী ! 

সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ববিভাগ হইবে এইরূপ-- 

নীল-সি্ধু-জল- | ধৌত চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিত | শ্ঠামল অঞ্চল, 
অশ্বর-চুম্বিত | ভাল হিমাচল 

শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মুল পর্বের মাত্রা স্থির না করিলে 

উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন। 

এই কয়টি পংক্তি যে শ্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহ] স্পষ্ট বুঝা যায়। স্থতরাং 

এই কয়েকটি পর্বে অন্ততঃ ৬,৭,৭,৬,৬,৬ মাত্রা আছে । কিন্তু সমমাক্রিক পর্বে এ কবিতাটি 

যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্ধে অস্তত্তঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে । কিন্তু 

৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য ২য় ও ৩য় পংক্তিতে পর্বাঙ্গ-বিভাগের অন্বিধা হয় ন।, কিন্তু 

প্রথম পৎক্তিতে হয়। পর্ধটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী সিন অক্ষরটিকে 
দীর্ঘ ধরিতে হইবে । প্রথম তাহ! হইলে পর্ববিভাগ হয় “নীল-সিন্ : ধু-জল” ৷ দ্বিতীয় পর্বের 

বিভাগ হয় “ধৌত চর : ণ তল” বা 'ধৌত চ: রণ তল।* এবরূপ বিভাগ বাংল ছন্দের ও 
উচ্চারণের রীতির বিরোধী । স্থতরাং পর্বগুলিকে ৮ মাজার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে 

হইবে । বিশেষতঃ ষখন ৮ মাত্রার পর্ববই গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 

ছন্দের নিয়মানুসারে দীর্ঘাকরণ করিলে ৮ মারার পর্বের সংজেই ছন্দোলিপি করা যায়__ 

ক্ষ অনেক সময়ে চরণের শে পর্ববটি অপেক্ষাকৃত হম্থ হুয়। 



গা ১৩৩৯ ] বাংল! ছন্দের মূলস্ত্র ৪৭ 

নীল £ সিন্ধু £ জল | ধৌত £ চরণ : তল -(৩+৩+২) + (৩+৩+২) 

অনিল-ব : কম্পিত ূ শ্তামল ; অঞ্চল স্প(৪47-9) 4 (8479) 

অস্থর ;-চুষ্বিত | ভাল ? হিমা : চল ₹ ৪4-8)+(৩+৩+২) 

শুভ্র £ -তুষার : -কিরী |টিনী! স্৮(৩৩+২) 4+২ 

অথবা 

শুত্র £-তুবার £ -কিগ্সিটনী (৩1৩4৪) 
এইরূপ হিসাব করিয়াই নিয়লিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে হইয়াছে-_ 

[দ:৪৫] সন্ধা; গগনে | লিবিড় £ কালিমা | আরপ্যে £ খেলিছে ; নিশি। 
ভীত- £ বদনা | পৃথিবী; হেরিছে | ঘোর অন্ধ £ কারে : সিশি। 

( ছায়াময়ী, হেমচন্ত্র ) 

সহ ৯ ₹) - 5) 
[দূং ৪৬] “জয় £ রাণ। | রাম £ পিংহের | জন” 

খেতি : পাতি | উর্ধ: বরে | কর, 

কনের ; বক্ষ | কেঁপে; উঠে | ভরে, 

ছুটি: চক্ষু | ছল্ র ছল্।"করে, 

বর: যাত্রী | হ্াকে : সম | গগরে 

প্জ £ রাণ। £ রাম £ সিংহের ] জয় *। 

(কথ। ও কাহিনী, রবীক্রনাথ ) 

সর্বদা এইরূপে পর্ব ও পর্বাঙ্গ-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়! মাত্রী-বিচার করিতে হইবে। 

(কোনরূপ বীধ। নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্র। পুর্ববনিন্দিষ্ট থাকে না,__ 

বাংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভূলিলে চলিবে ন1। 

চরণ (৬০:৪০) 

[৩২] পর্ব অপেক্ষ! বুহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ( ৬০:5০ )। সাধারণতঃ 

প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (11079 ) লিখিত হয়, কিন্ত তাই বলিয়া পংক্তি 

ও চরণ সর্ববদ। ঠিক এক নহে। অনেক সময় অনুপ্রাসের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্ত 
পদ্যের এক চরণকে নান! ভাবে পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ভ্রিপদী ছন্দে 

এক একটি চরণকে দুই পংক্তিতে লেখ! হয়, কিন্ত এ দুই পংস্তি আসলে একই 
চরণের অংশ) 

[৩০] প্রত্যেক চর়ণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব এবং শেষে পূর্ণঘতি থাকে । চরণের 
গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে প্রকটিত হয়। 



৪৮ সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্জিক [ প্রথম সংখ্য। 

[ ৩৪] প্রতোক চরণে সাধারণতঃ ছুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়। পর্ব থাকে । 

কখন কখন অপূর্ণ বা এক পর্ধরবের চরণও দেখ। যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বৃহত্তর চরণের 

সহযোগে কোন বিশেষ ছাচের শ্লোক-গঠনে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্বের চরণও কখন 

কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না। 

[৩৫] দ্বিপর্ধ্বিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক সময়ই, 

বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষারুত দীর্ঘ (অর্থাৎ ৮ বা ১* মাত্রার) পর্ধের ব্যবহার আছে 

সেই সব স্থলে দ্বিপর্্বিক চরণের ছুইটি পর্ধ অসমান হয়। প্রায়ই শেষ পর্বটি ছোট 

হইতে দেখা যাঁয়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। 

ত্রিপর্ব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে । প্রাচীন ছন্দে ত্রিপর্ধ্বিক ছন্দ মাত্রেই 

প্রথম ছুইটি পর্ব সমান ও তৃতীয়ুটি দীর্ঘতর হইত। লঘু ব্রিপদীর সুত্র ছিল ৬+৬+৮ 

এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর সুত্র ছিল ৮+৮+১* | বর্তমান যুগে কিন্ত নানা ধরণের ব্রিপর্বিবিক 

চরণ দেখ। যায়। ৮+৮+৬১৮+১০ 1৬১ ৭+৭+৭, ৮-+-৬+৬১৮+-১০+১৯ ইত্যাদি 

স্তরের ভ্রিপর্ব্বিক চরণের বাবহার দেখা যায় । 

চতুষ্পর্ধিক চরণে সাধারণতঃ হয় চারিটি পর্বই সমান, না হয় প্রথম তিনটি পরপর 

সমান এবং চতুর্থটি হুম্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পর্বর্বিক চরণও দেখ! যায়; কিন্তু তাহাতে 

পধ্যায়ক্রমে একটি হুম্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ঝ থাকে, কিংবা মাঝের পর্ব দুইটি পর পর 

সমান এবং প্রাস্তস্থ পর্ধ্ব ছুইটিও হুম্বতর ব! দীর্ঘতর ও পরস্পর সমান হয়। 

স্তবক (62028) 

[৩৬] হ্ুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্রিষ্ট চরণ-পধ্যায়ের নাম স্তবক। অনেক 

সময়ই মিল ব1 অন্তটন্প্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়। 

পরস্পর সমান ছুই চরণের মিজ্াক্ষর স্তবকের বাবহারই বাংলায় অধিক | পয়ার, 

ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয় । দৃষ্টান্ত ১ পয়ারের ও দৃষ্টান্ত ২ লঘু 

ত্রিপদীর উদাহরণ । আধুনিক যুগে ৩, ৪,.৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময় দ্েখ। যায় । 

স্তবকে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়। 
পূর্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্বই 

ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্তবকে একই মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইতেছে ঃ কিন্তু প্রতি চরণের পর্ধের সংখ্যা বা চরণের দৈর্ঘা এক নয়। আবার 

কখন কখন দেখা যাঁয় যে, চরণের দেধ্য সমান আছে; কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব 

ব্যবহৃত হইতেছে । | 

মিল বা মিত্রাক্ষর (3119৫) 

[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুন: শ্রতিগোচর হইলে তাহার বঙ্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিবুক্ত অক্ষর-যুগলকে পরম্পর 



বঙগীর্ব ১৩০৯ 7 বাঁংল। ছন্দের মূলস্ৃত্র ৪৯ 

নিত্রাক্ষর বল। যায়। নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ শ্রতিমধুর 
হয়, এবং ইহাদ্ধারা ছন্দের এঁক্যস্থআও নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যেধ্বনি থাকে, শুবকের অন্ত চরণের শেষে 

তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়। একটি সনাতন প্রথা । ইহ।!র এক নাম মিল ব৷ অন্ত্যানুপ্রাস 

(1২1৮7). পূর্ব্বে সর্বদাই অন্ত্যান্থপ্রাস পদ্যে ব্যবত হইত, বর্তমান কালে ইহার ব্যবহার 

অপেক্ষাকৃত কম। 
অন্ত্যাঙ্গপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহ! নহে । অনেক সময়ে চরণের 

অন্তর্গত পর্ধের শেষেও অন্ত্যান্তপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ক্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় 

পর্যের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে তাহার কাব্যে 

অন্থ্যান্থপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন । , 

[ ৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্ত [১] হলস্ত অক্ষর হইলে শেষ ব্যগ্তন 

ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়! দরকার, এবং [২] স্বরাস্ত অক্ষর হইলে অস্তয ও 
উপাস্ত স্বর ও অন্ত্যম্বরের পূর্বববর্তা ব্যগন এক হওয়া দরকার । এইখানে স্মরণ রাখিতে 
হইবে, বাংল! ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যপ্রনের একই ধ্বনি একই 

বাঁলয়! বিবেচিত হয়। 

অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর ) ছন্দ (13191 ৬০:১০ ) 
[৩৯] মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অনুকরণে ঠ1871 

৮০:৪০ লেখেন । ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ; কারণ, তিনি এই নৃতন 
ছন্দে প্রতি জোঁড়। চরণের শেষে মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু 

অমিত্রাক্ষর নামটি ঠিক উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা ব। না থাক। 

ইহার প্রধান লক্ষণ নহে। মধুস্দনের অমিক্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদ্দি মিল থাকিত, 
তাহ। হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার পয়ার প্রভৃতি ছন্দের 

মিল যদি উঠাইয়া দেওয়] যায়, তাহ1 হইলেও মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না । 
মধুস্থদূনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ__এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগ 

পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, 
যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে । মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দযতি 
ঠিক মেলে না, কিন্তু সাধারণ ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণষতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ 
এক একটি সম্পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রীর যতি পর পড়ে। 

স্থতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিনিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 

কিন্তু মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কয় মাত্রার পর ছেদ পড়িবে, তাহ! নির্দিষ্ট নাই, 

আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীদ্র বা বিলম্বে পড়ে। এক একটি চরণ লইয়৷ 'অর্থ- 

বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না; এক চরণের সহিত অপর চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথব। এক 
চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি অর্থ-বিভাগ হয়। স্থতরাং মধুস্দনের প্রবর্তিত 

নৃতন ধরণের ছন্দকে অমিতাক্ষর, ও সাধারণ ছন্দকে মিভাক্ষর বল। যাইতে পারে। 
[৭ 



৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পণ্ডিকা [ প্রথম সংখ্যা 

পূর্ব্বোদ্ধত ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তটি মধুস্থদনের অমিতাক্ষরের উদাহরণ। যতির অবস্থানের 
দিক্ দিয়া তাহার অমিতাক্ষর পয়ারের অন্থরূপ ; অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে 

পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর অর্দঘতি বসাইতেন। কিন্তু মধুস্থদন প্রায়ই 

পর্বের মধ্যে কোন পর্ধাঙ্গের পরে ছেদ বসাইতেন। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার 
বৈচিত্র্যের দরুণ তাহার ছন্দ অর্থ-বিভাগের দিক্ দরিয়া বিচিত্র ভাবে বিভক্ত হইয়৷ থাকে । 

[৪০] মধুস্দন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। নবীনচন্দ্র 

সেন মাঝে মাঝে অন্ত এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিতেন। তাহার 

পর্ধবের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দযতির অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
দিতেন-- 

[দৃঃ৪৭] দূর হোক ইতিহাস! * * দেখ একবার || 

মাঁনবহৃদয় রাজ্য । * * দেখ-নিরস্তর !! 
বছিতেছে কি ঝটিকা *% * 

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষংর বহু কবিতা রচন। 

করিয়াছেন। এ রকম অর্মতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্ত ঠিক একই 

প্রকারের পর্ব সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছ।-মত বিভিন্ন প্রকারের পর্ধের সমাবেশ হয়; 

পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; 

প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি নির্দেশের জন্ত পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার কর! 

হয়। সুতরাং ইহ] মিন্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দ। 

[ ৪২] রবীন্দ্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই বেশীর ভাগ 

ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার 

করিয়াছেন। এ সব ক্ষেত্রেও লক্ষণা্দি পূর্ব, কেবল ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব 

ব্যবহৃত হয়। 

[দৃঃ ৪৮] হেআদ্িজননী সিন্ধু, | * বন্থন্ধর। সম্তান তোমার. || * 
একমাত্র কম্তা তব কোলে । | * * তাই * তক্দ্রানাহি আর! 
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদ সন্কা, সদ আশা, || * 
সর্দ। আন্দোলন ; * *% *-**০০০০ 

( সমুত্রের প্রতি ) 

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ «বলাকা'-তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 

করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না থাকিয়। 

বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদ্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকে । মিত্রাক্ষরের অবস্থান অন্সারে 

পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ করা দুরূহ 
মনে হয় । যথা,-+ 

[ দৃঃ ৪৭ ] হে ভুবন 
আমি যতক্ষণ 

তোমারে ন। বেসেছিনু ভালো 
ততক্ষণ তব আলে 

খুজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ এ] বাংল। ছন্দের মূলসূত্র ৫১ 

ততক্ষণ 
নিখিল গগন 

হাতে নিজে দীপ তাঁর শুন্ে শৃন্তে ছিল পথ চেয়ে। 

যতি ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দ্লাড়ায়-_ 
(ক) (ক) 

হে ভুবন * আমি যতক্ষণ | +* তোমারে না! 
(খ) (ক) (খ) 

বেসেছিনু ভালো | * * ততর্গণ * তব আলো ॥ * 

টিনা (ক) 
খুজে খুজে পায় নাই | * তারসবধন। | * ৯ 

(ক) (ক) (গ) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিয়ে !! 

(গে) 
দীপ তার | * শুন্ধে শৃন্যে ছিল পথ চেয়ে | * * 

এক একটি অর্থবিভাগের শীর্ষে স্চী-বর্ণ দিয়া ইহার মিক্রাক্ষর বসাইবার রীতি নির্দেশ 

করা হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর হইতে ইহা বিশেষ 

বিভিন্ন নহে। 

[৪8৪7 বলাকায় আর একটু অন্ত রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের ছন্দোলিপি 

করা আরও ছুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে । যথা, _ 
[দৃঃ ৫* ] হীরা-সুক্তা-মাণিক্যের ঘট) 

যেন শুন্য দ্রিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা, 
যায় বদি লুগ্ত হয়ে যাক্ 

শুধু থাক্, 
এক বিন্দু নয়নের জল 

কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্ছ্বল 
এ তাজমহল। 

এইরূপ পদ্যের ছন্দোলিপি করার সময় ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে, পর্বের পূর্বে কখন কখন 
ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ বা শব্দসম্টি ব্যবহার কর] হইয়া থাকে | ([৩০] সংখ্যক ্যন্ত্র দ্রষ্টব্য) 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ স্থকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়৷ ছন্দের 
প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন । 

উপরে উদ্ধতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে-_ 
হীরা মুক্ত মাণিক্যের ঘটা * 7৮০4১ | 

যেন শুন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্ত্রধনুচ্ছটা *  "*৮+১* | 
যায় বদি লুণ্ত হয়ে বাক্, % * ৮০4১৯ ] 

(শুধু থাক্) এক বিন্দু নয়নের জল সা *৯+১৯ 

কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্ঘবল * ৮7৬ 

এ তাজমহল * * ৮০71৬ ] 

দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিভাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর মাত্র । 
উপরের চারিটি চরণ লইয়! একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া আর একটি স্তবক। 

চরণগুলি দ্বিপর্ব্বিক,-_হয় পূর্ণ, ন! হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ কোন একটি পর্বের স্থান ফাক দিয়া 
পূর্ণ করা হইয়াছে । (এইরূপ দীর্ঘ ওহ্স্ব চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক 

স্তবকেও দেখা যায়।) ছেদ চরণের অস্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ । 



৫২ সাহিত্য-পরিষতৎ-পাত্রিক। [ প্রথম সংখ্য। 

স্থকৌশলে মিত্রার্মরের এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে 

বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। 

[8৫1 এতত্তিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 

ইহা সাধারণতঃ “গরিশ ছন্দ? নামে অভিহিত হয় । এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া 

পর্ব থাকে । ভাবের গাম্ভীধ্য অনুসারে ত্ম্ব বা দীর্ঘ পর্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পূর্ব ছুইটি 

দৈর্ঘ্যে প্রায় অন্তবূপ হইয়! থাকে । প্রত্যেক চরণ একটি পুর্ণ অর্থ-বিভাঁগ, নিকটস্থ 
অন্তান্ত চরণের সহিত তাহার সংশ্সেন থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ ব্যবহার 

করিয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয়। 

[ দৃঃ৫৮] গিরিধারী * নাহি | বাভবল তব টির 
চাহ বুঝাইতে ॥ (তোম। হ'তে) আমি বলাধিক। স্ম৬+% 

ক্ষত্রিয় সমা্গে | (কথা বটে ) সম্মীনসচক. রিল 
ছল নহি আমি | __ অভি ছল তুমি. র স্প ৬4৬ 

মুক্ত কে | করি হে স্বীকার। ৮৪7৬ 

ছলে চাহ | ভুলাইতে, টি 

ছলে কহ | আঁশ্রিতে তাজিতে, টির 

চতুরের | চুড়ামণি তুমি | রি 



পরিশিষ্ট 
ংল ছন্দের প্রকার ভেদ 

বাংল। ছন্দের যে কয়টি সুত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্বাচীন সমস্ত বাংলা 
কবিতাতেই খাটে । এ স্ত্রগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং 

বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নান! ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচন। 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই ছন্দের কান* এ স্থত্রগুলি মানিয়া চলে। 

দেখ। যাইবে যে, অ-ছুষ্ট ছন্দের সমস্ত বাংলা কবিতারই এ স্থত্র অনুসারে স্বন্দর ছন্দোলিপি 
করা যায়। এতদ্বারা সমগ্র বাংল! কাঁব্যের ছন্দের একটি এক্যস্থত্র নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

আমি ইহার নাম দিয়াছি 016 13681 200 732: 11)501 ব। পর্ধধ-পর্ববাজ-বাদ । 

বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাহারা আলোচন। করিতেছেন, তাহারা অনেকেই 

বাংল! ছন্দপদ্ধতির মূল এক্যটি ধরিতে পারিতেছেন না । আজকাল বাংল ছন্দ লইস্] 
বিশেষ আলোচন। করিতেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ মহাশয় । বাংলায় 

অক্ষরের (511915-এর ) মাত্রা বাধা-ধরা কিংব। পূর্বব-নিদিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত 
অক্ষরের (5)11911-এর ) হুম্বীকরণ বা দীর্ঘকরণ হইয়া! থাকে ; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার 
ত্র কি, তাহ! ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তিনি বাংলার নানারকম “স্বতন্ত্র রীতি খুঁজিয়। 

বেড়াইতেছেন। তিনি বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া “ম্বরবুত্ত*, “মাত্রাবৃত্ত” 

এবং 'অক্ষরবৃত্ত” এই তিনটি নাঁম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে 

বাংলার ছন্দ রচিত হয়। ৭, 
এই মৃতটি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন মহাশয়ের নিজের বা প্রথম আবিষ্কৃত নহে । ১৩২৯ 

সনে “প্রবাসী” পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধ প্রকাশের অনেক পূর্ব হইতেই, বাংলায় তিন ধরণের 

ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। ধাহার1 কবি, তাহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, ধাহারা 

ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাহারাও করিতে আরস্ভ করিয়াছিলেন । ১৩২৩ সনে 

দশম বঙীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে স্বর্গীয় রাখালরাজ রার মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 

পাঠ করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন-_“বাঙ্গলায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 

চলিয়াছে ৷ প্রথম-_-অক্ষর গণন। করিয়া, ২য় প্রকার-_মাত্রা গণনা! করিয়া, আর এক 
প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । ব্যঙ্গ কবিতায় 
এরাজকুষণ রায় এবং একবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন । এখন কবিবর স্তর 

রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্ত্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতে- 

ছেন |* * * প্রথম প্রকার ছন্দের “অক্ষরমাত্রিক” ২য় প্রকারের “মাত্রাবৃত্ত” এবং ২য় প্রকারের 

+ সম্প্রতি "পরিচয় নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি ছন্দের চারিটি বিভাগ 
করিয়াছেন । 
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্বরমান্রিক” বা "ছড়ার ছন্দ” নাম দেওয়া যাইতে পারে ।» প্রবোধবাবু “অক্ষরমাত্রিক" স্থলে 

“অক্ষরবৃত্ত' এবং “ম্বরমাত্রিক” স্থলে 'স্বরবৃত্ত ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু গ্রবোধবাবুর 

প্রস্তাবিত নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়1 নামগুলিই বরং সমীচীনত্তর ; 

কারণ, 'বৃত্তছন্দ” বাংলায় ব1 অন্যান্য প্রার্কত ভাষায় নাই। সমমাত্রিক পর্বের উপরই বাংলা, 

হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, 'বৃত্তছন্দ' তদ্রপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্তছন্দগুলি 
প্রাচীন বৈদিক ছন্দ হইতে সমুদ্ভত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মুলতঃ পৃথক্। “বৃত্তছন্দ” 

এবং মাত্রাসমক ছন্ের 71:07, ব! ছন্দঃম্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন। 

বলা বাছল্য, বাংল। ছন্দ মাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্ত'র অন্থরূপ কোন 

ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে নিশ্রয়োজন। 

১৩২৫ সনে ভারতী" পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরত্বতী+ নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন, তাভাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । এ প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশে” তথাকথিত 

“অক্ষরবৃত্ত, দ্বিতীয় প্রকাশে” তথাকথিত *মাত্রাবৃত্ত,, এবং তৃতীয় 'প্রকাশে” তথাকথিত 

স্বরবুত্তের' কথা বল! হইয়াছে । সম্প্রতি প্রবোধবাবু বাংল! ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ 

বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক-শ্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় “ছন্দ- 

সরম্বতী” প্রবন্ধের পঞ্চম প্রকাশে” বলা হইয়াছে । পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি প্রবোধ- 

বাবু যে অবজ্ঞ| প্রদর্শন করেন, তাহ! এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় “প্রকাশে, “ন্দোময়ী*-র মতের 

অনুযায়ী । বাংল! ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ করা যায়, এ মতটিও 

ছন্ব-সরম্বতী”-র চতুর্থ প্প্রকাশে? আছে। ণঅক্ষরবৃত্বঁ শবটিও এ প্রবন্ধের, 

এবং মধ্য যুগের লেখকের! যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্য। ভণ্তি করার জন্য “বাংল 

ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ংঠকে দিয়েছিলেন” এ মতটিও এ প্রবন্ধে আছে । একমাত্র 
রবীন্ধনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংল! ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে *যুক্তবেণীর 

স্থষ্টি হয়েছে”--এই মত এবং এই উপম। উভয়ই "ছন্দ-সরম্বতী* প্রবন্ধে পাওয়৷ যায় ৷ মোটের 
উপর প্রবোধবাবুর যাহা মত তাহ “ছন্দ-স্বরসতী” প্রবন্ধেই পাওয়া যায়; কিন্তু কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে ছন্দ সম্পকীয় যত সুক্ষ প্রশ্ন ও চিস্তার অবতারণ। করিয়াছেন, তাহার 

সম্পূর্ণ আলোচন। প্রবোধবাবু করেন নাই। 
সত্যেন্ত্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্ত মূলে যে একটা এক্য 

থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্বত হ'ন নাই । তৃতীয় প্রকাশে” তিনি নিজেই প্রশ্ন 

তুলিয়াছেন--“আচ্ছা, এই অক্ষর-গোপণ। ছন্দ এবং 51191 বা শব্ব-পাপড়ি-গোণ। ছন্দ, 

মুলে কি একই জিনিস নয় 1” ইহার স্পষ্ট উত্তর তিনি কিছু দেন নাই,__তাঁমিল, ফার্সী 
বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্রের উত্থাপন মাজ্র করিয়াছেন। 

প্রবোধবাবু সেদিকে নজর দেন নাই। বাংল ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া 

একেবারেই তিনি শ্বতন্ত্র তিনটি ( চারিটি ?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচন! হওয়া আবশ্তক। 

প্রথমতঃ) & 78107 কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে, 

বৈজ্ঞানিক চিস্তা-প্রণালী সর্বজ্রই ঠবচিজোর মধ্যে একা দেখিতে পায়। বাংল৷ 
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ছন্দের জগতে নানাবিধ ঢঙ. থাকিতে পারে, যেমন হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতের জগতে নানাবিধ 
ঢঙ আছে। কিন্ত তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একট। মূলনীতি থাক। সম্ভব নয় কি? 

বাংলার ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে ঘি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংল। ছন্দে 
থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষার ছন্দে একই সমগ্প প্রচলিত 

থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ বলিম্প। কোন জিনিস নাই কি? যদি 
থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দোছুষ্ই কবিতার হুর্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্তু যদি 

বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত শীঘ্র ও সহজে 

ছন্দের দোষ কানে ধরা দিতকি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার করিলে, ইহাঁও স্বীকার 

করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ 

হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট; যেমন-_ 
আমি যদি | জন্ম নিতেম| কালিদাসের | কালে 

এই চরণটি তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত” এবং তথা কথিত “মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ছুষ্ট, কিন্ত তথাকথিত 

ম্বরবৃত্ত” রীতির হিসাবে নিভূল। হৃতরাং কোনও কবিতার চরণ শুনিয়৷ তখনই তাহাতে 
ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম মিলাইয়া তবেই তাহাকে ছন্দোছুষ্ট 
বল যাইত। 

তাহ! ছাড়াঃ যে ভাবে প্রবোধবাবু এই তিনটি রীতির বিভাগ করেন, তাহাতে কি 
[086005 0৩ ০৪7 7910:8 612 13055 এই £৪1180% আসে না? প্রবোধবাবু কি 

প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়!, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, না, প্রথমে 
ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন? 

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্ব্বোধ অতি | ঘোর ৬-4-৬+৬+২ 
যাকিছু হারায় | গনী বলেন | কেস্ট1 বেটাই | চোর ৬+৬+৬+২ 

এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে “ম্বরবৃত্ত* নহে, 'মাত্রাবৃত্ত,১ তাহা 
ছন্দোবিভাগ না করিয়া তিনি কিরূপে বলিতে পারেন ? 

মুক্ত বেণীর | গঙ্গ| যেখার | মুক্তিবিতরে | রঙ্গে -৬+৬+৬+২ 
আমর বাঙালী | বাস করি সেই | বরদতীর্থ | বঙ্গে -৬+৬+৬+২ 

এখানেও স্বরাঘাত ্ুস্পষ্ট, স্থৃতরাং ইহাকে -স্বরবুত্ত' মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 1176 0)11117) 800 1)2৬6101- 

1021 0£ 019 1391059]1 :[217511855 লিখিবার সময় ইহাকে “স্যরবৃত্ব' ছন্দ-ই মনে 
করিয়াছিলেন। একমাত্র অন্থবিধা এই যে, 'ম্বরবৃত্তে” ইহার ছন্দোবিভাগ “মিলান* যায় 
না, স্থতরাং “মাত্রাবৃত্ত* বলিতে হয়। প্রবোধবাবুও তাহার প্রবন্ধগুলিতে আগে ছন্দোবিভাগ 
করিয়া পরে জাতি-নির্ণয় করিয়া আনিতেছেন। স্থতরাং ছন্দোবিভাগের স্ত্র কি, তাহাই 
নি্ণাঁত হওয়া দরকার। জাতি-বিভাগের হিসাবে ছনদোর মাত্রা নির্দিষ্ট হয় না। ছন্দের 
মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, সেজাতি, যাহ! ইচ্ছা বল! 
যাইতে পারে। কিন্তু তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের কয়েকটি নিয়ম ধরিয়! বাংল! ছন্দের 



৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ প্রথম সংখ্যা 

আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর ছন্দের প্রকৃতির দিকে তেমন 

দৃষ্টি দেন নাই বলিয়। নানাবিধ প্রমাদে জড়িত হইতেছেন। 
তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি 'বৃত্তে” মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? “ম্বরবুত্তে ও 

ও অক্ষরবৃত্তে” পার্থক্য কি? “ম্বরবুত্তে” স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। “অক্ষরবৃত্তে, 

হরফ গুণিয়াঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; স্ৃতরাং যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ্ 

এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অর্থাৎ হরফ ), তাহ! কখনও ছন্দের ভিত্ভি 

হইতে পারে ন।। নিরক্ষর লোকেও তো ছন্দঃপতন ধরিতে পারে। ধ্বনির দিকু দিয়া 
বিবেচনা করিলে, দেখ! যায় যে, তথাকথিত “অক্ষরবৃত্তে” স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক কর! হয় 

তবে কোন শব্দের শেষে ধদ্দি কোন ০1০9990 51191 অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর থাকে, 

তবে তাহাকে ছুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাও কি সর্বত্র হয়? 

'যাদঃপতিরোধ যথ। চলোশ্মি আঘাতে 
“তোমার গপদ-রজঃ এখনে লভিতে 
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার' 

এখানে “যাদঃ,, 'রজঃ, মাত্র ছুই মাত্রা) যদিও «দঃ? “বা” জি যৌগিক অক্ষর (০1956৫ 

1181)16)। প্রবোধবাবু-ই উদাহরণ দিয়াছেন যে,দিকৃ-প্রাস্ত” শব্দটা অক্ষরবৃত্তে কখনও তিন 

মাত্রা, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। '&” শব্দটা কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই 

মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়। 

“মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীরে নিশীথে' 

এ রকম পংক্তিতেও “ভৈঃ” পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহা 

ছাড়া, শব্দের মধ্যে কি প্রারস্তে যদি ০19990 551191)16 বা যৌগক অক্ষর থাকে, তবে 

তাহাও সর্বদ। এক মাজার বলিয়। গণ্য হয় না। 

ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল । 

আল্ত। ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥ 

এখানে “আল্ঃ ও “ধুই” শব্দের আদ্য স্থান অধিকার করিয়াও ছুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত । 

সম্প্রতি কোন প্রবন্ধে প্রবোধবাবু বলিয়াছেন যে, “অক্ষরবৃত্তে” সংস্কৃত শব্দের আদিতে ব! 

মধ্যে অবস্থিত ০1০5০৭7 5%119015 বা যৌগিক অক্ষরের দীঘাকরণ চলে না। কিন্ত এ 

মত কি ঠিক ?-- 

সর্ববাঙ্গ £ জ্বলে' গেল! অগ্নি পিল : গায় 

এ রকম স্থলে তাহার মত খণ্ডিত হইতেছে । সুতরাং এই মাত্র বল! যায় যে, “অক্ষর- 

বৃত্তে” ০19550 5511201 কথনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার হয়। বাধা-ধর। 

পূর্বব-নির্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। এই জন্য প্রবোধবাবু 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 
নালিশ করিতেছেন, কেন না তাহাতে যে কিরূপে মাপ্লার নির্ণয় হয়, তাহার রহন্তটি 

তাহার কাছে ধর! দিতে চাহিতেছে না । কিন্তু দোষট! ছন্দের, না, তাহার কল্পিত 
বীতি-বিভাগের ? 

স্বরবৃত্তে*-ও কি সর্ববদ। স্বর গুণিয় মাত্রা স্থির হয়? 



প্গা্ব ১৩৩৯ | পরিশিষ্ট ৫৭ 

গর গর গরু | গর্জে দেয়া | বর্ ঝর ঝর | বৃষ্টি 
আর আয় সই | জল্আনিগে | জল্আনিগ্ে | চল্ 

আহ আই আই | এইবুড়োকি | এগৌরীর | বরলে। 

কিন নাপিত | দাঁড়ী কাঁমীক | আদ্ধেক জর | চুল 
এক পয়সায় | কিনেছে দে | তালপাতার এক | বাশা 

এগুলি কোন্ বৃতে রচিত? 'ম্বরবৃত্তে কি? নিম্নরেখ পর্বগুলিতে যেস্বর গুণিয়। 

মাত্র! স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট । তাহ হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন ০1956 

9%11991-কে ছুই মাত্র। ধর] হয়, স্বীকার করিতে হইবে) স্কৃতরাং বলিতে হয় যে, 

স্বরবৃত্ত' ছন্দেও প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি সব সময় খাটে না, আবশ্ক-মত 

911815-কে দীর্ঘ করিতে হয় । কিন্তু সেই আবশ্তকতার স্বব্ধপ কি? প্রবোধবাবু 

সে দিকে দৃষ্টি দেননাই। 

এতত্তিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্বদা “মাত্রাবৃত্তে'র নিয়ম 

বজায় থাকে, তাহা নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্জে” কবিতাটিতে বা 

রবীন্জনাথের 'জনগণমন-মধিনায়ক” কবিতাটিতে “মাভ্রাবুত্তের? নিয়মগুলি প্রতিপালিত 

হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। 

বাংলায় 01917 511915-এর দীথঘ উচ্চারণ প্রায় হয় না; এ কবিতাগুলিতে বহু 0৪1 

91181৩-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে । কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময় সংস্কৃতানগ 

হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ বাংলার । ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংল! 

কবিতায় চালান যায় না--ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্ত বাংল। ছন্দের 

মূল ধাত ও নিয়ম বজায় রাখিলে 01061 57112015-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে 

পারে। ভারতচন্দত্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় 

ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে । এই সমস্ত সংস্কত-গন্ধী কবিতাম্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত 

উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংল! ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞিৎ প্রণিধান 

করিলেই দেখ| যাইবে,_- 

পাঞ্লাব সিদ্ধ | গুর্জর মারাঠ। | ড্রাবিড় উৎকল' বঙ্গ [দ্রাবিড় নিংহল | বঙ্গ ] 
বিদ্ধ্য হিমাচল | যমুন। গঙ্গ। | উচ্ছল জলধি-ত | রঙ্গ 

এখানে প্রতি পর্ষের ৮ মান্্া, কেবল শেষ পর্কবে ৪ ; মোটমাট প্রতি চরণে ২৮ মাত্রা । সংস্কৃত 

উচ্চারণের রীতি অন্থলরণ করিলে কি এই বিভাগ পাওয়া যায়? 

বহিছ জননী | এ ভারতবর্ষে | কত শত যুগ যুগ | বাছি; 

এখানেও সেই কথা খাটে । 

9125: 911915-এর দীর্ঘ উচ্চারণ 'অক্ষরবৃত্ত” “ম্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে হয় না, 
এমন নহে--- 

“বল্ ছিন্ন বীপে, | বল উচ্চৈঃম্বরে-_ 

না না না | মানবের তরে -, 

“কাজি ফুল | কুড়তে | পেয়ে গেলুম | মাল! 
হাত কুম্বুম্ | পা বঝুম্ঝুম্ | সীতেরামের | খেল 



৫৮ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা [ শরম সংখ্যা 

“মাজ্রাবৃত্ত' ঢঙের কবিতাতে ষে ০195৫ 55112015 সর্ব্বদ! দীর্ঘ হয়, তাহাও নয় £__ 

“চিত্র সময় জাঁনি। স্বর্ণের সিথি আনি | যতনে দেঅল সি খিমুলে | 
চম্পক-লতিক1 ধনী | অপূর্ব দিন্ুর আনি | ধতনে পরাঅল ভালে ॥: 

শিখরে শিখণ্ড রোল | মত্ত দাছুরী বোল | কোকিল কুহুরে কুতুহলে। 

এ সমস্ত পদ্দ 'মাত্রাবুত্তে'র ঢঙে রচিত, কিন্ত সর্বত্র ০1০5০ 9511915-এর দীর্ধাকরণ 
হয় নাই। স্ৃতরাং আসলে দেখ! যাইতেছে যে, সব রকম ঢঙের কবিতাতেই ছন্দের 

আবশ্ঠক মত 015 ও ০1959 সব রকম 5711211-ই দীর্ঘ হইতে পারে । কাজে কাজেই 

মাক্রা-পদ্ধতির দিক দিয়া তিনটি “বৃত্তে বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন 

কারণ নাই। প্রবোধবাবু নিজেও স্পষ্টব্ূপে ইহাদের মাত্রা-পদ্ধতির পার্থক্য নির্দেশ করিতে 
পারিতেছেন না। শেষ পর্য।স্ত “অক্ষরবৃত্ত'কে “যৌগিক” বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন। 

কিন্তু “স্বরবৃত্ত', “মাত্রাবৃত্তঁ ও “যৌগিক*-_এইরূপ ভাগ যে কিরূপ যুক্তি-তর্কের বিরুদ্ধ, 

তাহ। সহজেই প্রতীত হয়। 

বাংল। কাব্য হইতে বছ শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত 

বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। নিম্সে 
বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । আশ! করি, এই সমস্ত উদ্বাহরণে 

যে বাংল ছন্দের ধাঁত্ বজায় আছে, তাহা প্রবোধবাবু অস্বীকার করিবেন না। কিন্ত 

ইহাদের কোনটিতেই কোন “বৃত্তের নিয়ম খাটে না। 

(১) জন ; জামাই | ভাগন! 

তিন £ নয় | আপন]। 

(২) উলু উলু | মাদারের ফুর্ল 

বর আসবে | কত দুর। 

(৩) দিনে রোদ | রেতে জল ০০ 

তাতে বাড়ে | ধানের বল। 

(৪) খন1ডেকে | ব'লে যান্ 

রোদে ধান | ছায়ায় পাল)" 

() বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান্ 
শিব ঠাঁকুরের | বিয়ে হল | তিন্কন্তে | দীন। 

(৬) ভাক্ দিয়ে কয় | দেবীবর 

নিষকুল ] শোভাতর 

ডাঁক দিয়ে কর | শোশাকর 

নির্বংশ ] দেবাঁবর। 



বঙ্গা্ব ১৩৩৯ ] পরিশিষ্ট ৫৯ 

(৭) থেরন্ধন | খেকেছি (-. খেকছি) জাতি | কার বংদর | আগে 
আজ কেন | জিভে আগার | সেই রন্ধন | লীগে । 

(৮) শক বলে | আর্মীর কৃ্চ | জগতের | কালো 

শারী বলে | আসগীর রাধার | রূপে জগং | আলে|। 

(৯) কহিছেন | সুনিবর | ধর্ুদি কারে | ধেতেই কি হর 

চাই] ঈক্ষ কথা | সমাপন | এই কর্ধার | উত্থাপন 

দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওঠ ছুঁড়ীতোর | বিয়ে নয় 

(১০) কি বলিলে : পোড়ারমূখ | কুর্ল করিতে : যাঁর 

সর্ধবাঙ্গ ; জলে? গেল | অগ্ি দিল : গীয়। 

(১১) কোথার কৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা? 

মুখুজ্যের কারচুপিতে | মুখ হৈল ভে ত।। 

ও যতীক্রর, কুর্দি । | একবার দেখ চেয়ে, 
০:১৬ ৩ ২০০ ৪ ৬ ০ গু ৩৩৪ ৩৬ ৬ 

তলার পথের ধারে | কত শত মেয়ে। 
ডগ ০ ৬ ৬৬ € ডগ ডু ৪ ৬ 

(১২) সা গগনে | নিবিড় কালিম। | অরণ্যে থেলিছে নিশি 

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোঁর অন্ধকারে মিশি 

হী হী পহদে | অটবী পুরিছে | জীগিছে প্রমধগদ 

অট্রহাসেতে | বিকট ভাষেতে | পুরিছে ব্টগী বন 

কুট করতালি | কব তালিছে, ] ডাকিনী ছুলিছে ডালে, 

বিশ্ব বিপে | ব্রহ্গ-পিশীচ | হাসিছে বাজায়ে গালে। 

(১৩) “জয় রাণ। ৃ রামসিংহের | জয়”__ 

েঁত্রিপতি ণ উ স্বরে | কর 

কর্নের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে, 

ছুটি চকু | ছল্ ছল্ | করে, 

বরধাত্রী | হাকে সম | ম্বরে 

“জয় রাশ | রািসিংহের | জয়।” 

এ স্থলে প্রবোধবাবু বলিতে পারেন ধে, এখানে বিভিন্ন “বৃত্তে তাহার নিয়মের 
ব্যভিচারী যেসমস্ত উদ্দাহরণ দেওঘা হইল, সেগুলিকে তিনি শুদ্ধ *ম্বরবৃত্ত+, শুদ্ধ “অক্ষরবৃত্ত+ বা 
শুদ্ধ “মাত্রাবৃত্তে*র উদাহরণ মনে করেন ন1। অর্থাৎ যেখানে তাহার নিয়ম খাটে, সেইখানেই 



৬? সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ প্রথম সংখ্যা 

তিনি শুদ্ধ কোন 'বৃত্তেপর লক্ষণ দেখিতে পান। এই সমস্ত “ব্যভিচারী, কবিতাকে তবে 

তিনি কি বলিবেন? আশ! কার, তিনি তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে সাহস করিবেন 

না--বহৃকাল হইতে বাঙালীর কান এ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। 

বাংল। ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ত্বেকি 

প্রত্যেক “বৃত্তের প্রাচীন ও আধুনিক, শুদ্ধ ও ব্যভিচারী-তেদে ছয়টি কি নয়টি, কি 
ততোহধিক বিভাগ করিতে হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইত্তিহাস আলোচন। করিলে 

দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ন্বরবৃত্তঃ বা গ্রাচীন “মাত্রাবৃত্ত” ব৷ প্রাচীন “অক্ষরবৃত্ত” ইহাদের 

মধ্যে তো! পূর্ব-নির্দিষ্ট একই মাক্্রঁপদ্ধতি দেখ! যায় না। আবশ্তক মত ত্রহ্থীকরণ ও 

দীর্থাকরণ করাই চিরন্তন রীতি । তাহা ছাড়, “ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত” ইত্যাদি সংজ্ঞা দিলে 

তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র "শ্বরবৃত্ত' ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের 

ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সতীদেহের ন্যায় বাংল! 
ছন্দকে বনু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতে ও পার পাইবেন কি না সন্দেহ। 

বাংল! ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহীসিক। বাংল! ভাষার কোন 

যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচন। হয় নাই। এ“বৌদ্ধগান ও দোহা», 

'ন্যপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী পধ্যস্ত কোন সময়েই তিনটি 

পৃথক্ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায়না । সর্বদাই 7368 ৪10 1391 01)60:5 বা 

পর্ধ-পর্ধবাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা নির্ণীত হইতেছে দেখা যাস্ক। একই চরণের 

মধ্যে কতকট! তথাকথিত “ম্বরবৃত্তে'র, কতকট। তথা কথিত “মাত্রাবৃত্তের লক্ষণ নানাভাবে 

জড়িত হইয়! আছে দেখাযায়। যে ছন্দ বাংল! কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছেঃ আজ পধাস্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতাঁয় ষে ছন্দ 

অপরিহার্য, সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত নিয়মগ্ডলির 

মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট । প্রবোধবাবু পূর্বে ইহাকে “অক্ষরবৃত্ত” বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সংজ্ঞার 

দুর্বলতা বুঝিয়া এখন ইহাকে বলিতেছেন যে, ইহ “যৌগিক ছন্দ, অর্থাৎ “ম্বরবৃত্ত” ও 

“মান্রাবৃত্তের বর্ণসঙ্কর । ইহাকেই বলে 6০ £7৮৪ ৪ 00৪ ৪. 1920. 19716 210 (1761) 

152178101 তিনি যাহাকে “ম্বরবুতত” ও “মাত্রাবৃত্ত+ বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। 

তিনি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার অন্থকারকগণের কাব্য দেখিয়া! বাংলা ছন্দের তিনটি 

বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের ম্বরবুত্ত তাহার কলিত নিয়ম মানিয় 

চলে না, প্রাচীন 'মাক্রাবৃত্ত'ও তাহার নিয়ম মানে না। আধুনিক “ম্বরবৃত্ত' ও “মাতআবৃত্ত' 

মিশাইয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ্থ। তাহার 

স্বকল্লিত ছন্দঃশান্ত্র অনুসারে যদি পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যাখ্যা খুঁজিয়। না পান, তবে সে 

দৌষ তাহার কল্পিত ছন্দঃশাস্ত্রের; বাংল ছন্দের মূল তত্বটি যে তিনি ধরিতে পারেন নাই, 

তাহ। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

«. স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্ দিয়া বাংলার যে তিনটি শ্বতন্ত্র “বৃত্ত? 

আছে, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার কর] যায় না। এই 4:515101. সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ, 

-স্যত রকম £&1150155 0€ 0115107॥ আছে, সমশ্ডই ইহাতে পাওয়া যায়। 



বঙ্গাব্ব ১৩৩৯ ] পরিশিষ্ট ৬১ 

আধুনিক অনেক কবিতাঁকেই অবশ্ঠ যে কোন একটি 'বৃত্তে? ফেলিয়। দেওয়া যাঁয়। 

কিন্ত আসলে বাংল! ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবন্তনীয়। পূর্বোক্ত 73986 ৪770 8৪8. 

[1,৩০:-তে স্থত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । আধুনিক কবির সেই পদ্ধতি বজায় 

রাখিয়াই কোন কোন দিক্ দিয়া এক-একপ্রকার বাধাধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে 

আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই বাংল ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা যায় না। 

আধুনিক এক একটি রীতিতে বাংল! ছন্দের কোন একটি প্রকৃতির চরম অভিবাক্তি 

হইয়াছে । আধুনিক. “ন্বরমান্তিক? ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হৃশ্বীকরণ হয়; পরস্থ 
আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমান্ররেরই দীর্ঘাকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য 
বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন, যেষন এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব 

যে, তাহাতে কেবল মাত্র হলস্ত অক্ষরেরই দীর্ধীকরণ হইবে, কিন্ত যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরের 

দীর্থীকরণ চলিবে না। কিন্তু বাংল! ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া 

তুলুন না কেন, মুল সুত্রগুলিকে তাহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে । কিন্তু আধুনিক কবির! 

যে সর্বদাই আধুনিক “ম্বরমাত্রিক” বা আধুনিক “মাত্রাবৃত” ব! “বর্ণমাত্রিক” ছন্দে লেখেন, 
তাহাও নয়। 

বাহ! হউক, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয় যে, বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে, 

এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। 

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহার্দের বিশেষত্ব ও 
পরস্পর পার্থক্য মাত্র! গুণিবার রীতিতে নয়। ছন্দোবদ্ধনের জন্য অবশ্ত মাত্রার হিসাব 

ঠিক্-ঠাক্ বজায় রাখা আবশ্ঠক, কিন্তু কোথায় কোন্ অক্ষরটি হুম্ব, কোন্ অক্গরটি দীর্ঘ-_ 
এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাঁতটি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে 

যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, তেমনি ছন্দেও নান! রকম ঢঙ. আছে । যেতিন 

রকম ঢঙের কবিতা বাংলায় প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দিতেছি । 

[১] তান-প্রধান ছন্দ ( পয়ার-জাতীয় ছন্দ) 

বাংলা কাব্যের যেটি সনাতন ও সর্বপেক্ষ! বেশী প্রচলিত টড. তাহার নাম দিতেছি 

পয়ারের উড এই ঢঙে যে সমস্ত কবিত৷ রচিত তাহাদিগকে 'পয়ার-জাতীয়” বল যাইতে 

পারে। 

এই ছন্দকেই 'অক্ষরমান্রিক” “বর্ণ-মাত্রিক, 'অক্ষরবৃত্ত” ইত্যাদি নামে অভিহিত করা 

হয়; কারণ আপাতদৃষ্টি-তে মনে হয় ষে, এই ঢঙের কবিতায় মাব্রীসংখ্য। হরফ ৰা বর্ণের 
ংখাঁর অনুযায়ী হইয়া থাকে । ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত কোন ব্যাখ্যা খুঁজিলে বলিতে হয় 

যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রত্যেক 5/11৮15 বা অক্ষরকে একমাত্র ধরা হয়, কেবল 
কোন শবের শেষ হলস্ত 91191 বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে ছুই মাত্রার ধরা, হয়। 

কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রা-পন্ধতি যে সর্ধত্র বজায় থাকেঃ তাহা নহে। 
মাত্রা পদ্ধতির দিক্ দিয়া ইহার বার্থ স্বরূপ ধরা যায় না। 



৬২ সাহিত্য 'পরিষৎ-পত্রিকা [ শুথম সংখ্যা 

পয়ারের ঢঙে কোন কবিত। পাঠ করার সময় শুদ্ধ অক্ষর-ধবনি ছাড়ও একটা টানা 
স্বর আসে । এই টানটা-ই পয়ারের বিশেষত্ব । এই টানটুকুকে সংস্কৃতের “তান” শব্দ দ্বারা 

অভিহিত করিতেছি ( ইংরেজীতে ৮০০৪] 19৬] )। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা 

তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতি- 

গোচর হয়। উপম। দিয়! বলা যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ যেন 

এক একটি তানের প্রবাহ। শ্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলথণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই 

তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা স্থরের মধ্যে তদ্রুপ মৌলিক স্বরাস্ত 

বা যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়৷। লইতে পারে । পয়ারের এক একটি 
মাত্রা এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ বা বর্ণ-_( “২১2, ৭ 

ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি নির্দেশ 

করে। স্থতরাং অনেক সময় হরফগুণিয়৷ মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এই হিসাবে এ 

ছন্দকে “বর্ণমাত্রিক” বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ 
করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ 

হয়না; এই জন্ত শুদ্ধ ধ্বনি হিসাবে যে সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে 
সমান হইতে পারে। বিদেশীর কানে এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এই 

জন্য তাহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 59105-50978 গোছের অর্থাৎ স্থুর করিয়া পাঠ করার 

মতন বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, গানে যেমন স্থর আছে, বাঙালীর এই 

স্থপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একট! টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে 

পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়াই অসম্ভব হইবে । এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে 

পাওয়া যায়, তাহা নহে ; আধুনিক কালে লিখিত পয়ার জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। 
পূর্ব-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, “ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণ ডপেক্ষ। 

করিয়। দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । পয়ার-জাতীয় রচনায় 
অক্ষরের অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মুল স্বরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়াই ছন্দ গড়িয়। 

উঠে । মুল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞজনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের অধীন 

এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয় গণ্য করা হয়। স্থৃতরাং ছন্দোবন্ধনের হিসাবে 

ব্যঞনাদি গৌণধ্বনির এখানে মুল্য দেওয়া হয় না।। অক্ষরের স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া 
যে পয়ার জাতীয় ছন্দে একটানা একট! ধ্বনি-প্রবাহ হ্ষ্টি কর] হয়, এবং এই ধ্বনি- 

প্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান কর। যায়, তাহ। 

সহজেই লক্ষ্য কর। যায়। নিম্নোক্ত যে কোন কিবতাতেই ইহ লক্ষিত হইবে। 

(১) মহাভারতের কথ। অস্ত সমান । 

কাশীরান দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥ 

(২) বসিয় পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
বিমধ [নিস্তন্ধ ভাব চিত্তিত ব্যাকুল ॥ 

(৩) জয় ভগবান্ সর্ববশক্তিমীন্ 
জয় জয় ভবপতি। 

করি প্রণিপাত, এই কর নাথ 
তোমাতেই থাকে মতি ॥ 
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(৪) হে বঙ্গ, ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন । 
তা" সবে ( অবোধ মামি !) অবহেল। করি' 

প্রধন-লোতে মত্ত করিন্ু জমণ । 

(৫) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শ।-জাহীন, 
কালন্রোতে ডেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান । 

শুদ্ধ অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য ন! দিয়া, তাহাকে ন্থুরের টানের অধীন রাখ। হয় বলিয়া 

পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্বে সমাবেশ করা যায়, অন্ত ঢঙে লেখা কবিতায় 

ততগুলি করা যায় না । আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব এই পয়ার জাতীয় ছন্দেই 

দেখ! যায়। 

অন্ঠান্ত ঢঙে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে 

এইরূপ টানা স্থরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম কারিয়! ধ্বনি-প্রবাহ চলিতেছে 

কিনা. তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে । কেবল-মাত্র মাতার হিসাব হইতে কবিতার ঢঙও অনেক 

সময় বুঝ! যাইবে না। | 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর একটি রীতির (অর্থাৎ কোনও শবের শেষের হলস্ত অক্ষরকে 

ছুই মাত্র! ধরার) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ বুঝিতে হইবে । পুর্বে 

(১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্ত্রিকায় প্রকাশিত “বাংলা ছন্দের মুলতত্ব” শীর্ষক 

প্রবন্ধের ২ গ পরিচ্ছেদে ) বলিয়াছি যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব হইতে 

অযুক্ত রাখা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতি। পয়ার জাতীয় কবিতায় এই রীতির চরম 

অভিব্যক্তি দেখ! যায় । এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংল ছন্দের এক একটি পর্বকে কয়েকটি 

অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয় জ্ঞান করিতে হইবে”, তাহ। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে । বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি মন্থসারে 

প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাস্ভীর্য সর্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে সর্বপেক্ষা কম। 

কিন্ত হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়। উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু ক্রত লয়ে 

হওয়া দরকার? স্থতরাং বাগযত্ত্ের ক্রিয়! ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়| দরকার : কিন্তু যেখানে 

স্বর গান্ভীধ্য কমিয়া আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়! সম্ভব নয়। স্থতরাং শবের 

আস্তম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়! পড়িতে গেলে শব্দের শেষে ন্বর-গাভীধ্যের বৃদ্ধি 

হওয়া দরকার । কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংল] উচ্চারণের বিরোধী । স্থতরাং 

পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অস্তিম হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়! ছুইমাত্রার ধরা হয়। 

বিশেষতঃ যেখানে শ্বর.গাভীর্যের হাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে লয় স্বভাবতই একটু মস্থর 

হইয়া থাকে। এই কারণেও শব্দের অস্তিম হলম্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ করার প্রবৃত্তি 

স্বাভাবিক । 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংল।য় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 

কথাবার্ডতীর এবং গদ্যে আমর? ধে ঢডের অনুসরণ করি, সেই ঢঙ ইহাতেই সর্বাপেক্ষা 

বেশী বজায় থাকে । কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়। তাহার মাত্রা বিট্লৈষণ 

করিলে দেখা যাইবে যে, ' পয়ারের ও গদেোর মাত্ঞানির্ণয়, একই রীতি অঙ্ুসারেই 

হইতেছে । উদ্াহরণ-স্বরূপ পূর্বোক্ত প্রবন্ধের তৃতীম্র পরিচ্ছেদে “রামায়ণী ' কথা” ও “হাম্ত- 
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কৌতুক” হতে উদ্ধৃত অংশের উদ্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, 
মৃহাকাবো, চিন্তাগর্ড কাব্যে এই ঢঙের বাবহার দেখা যায়। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকূতি সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, তাহা হইতে ইহার অপর 

কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য) পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের আশ্চর্য্য “শোষণ 

শক্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ পয়ারের (৮+৬-) ১৪ মাত্রা 

বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্কাক্ষর-বহুল পয়ারে পরিবন্তিত করা যায়। 

ইহার হেতু পূর্স্রেই বলা হইয়াছে ৷ পয়ারের একটানা তান বা ধ্বনি-আ্োতের এক একটি 

অংশের মধো খু, গুরু --নব রকম অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্তব। 

বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট ফাক থাকে, সেই ফাকট। সাধারণতঃ স্থুরের টান দিয়া ভরান 

থাকে । স্ৃতারং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই জন্য 

তৎসম) অর্দ-ততসম) তত্ভব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান 

পাইতে পারে। 

কিনব পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষর-যৌজনীর একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার 

করিয়াছেন থে, “ছুর্দাস্ত পাত্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধাস্ত' এইবূপ চরণেই যেন পয়ারের ধ্বনির 

স্থিতিগ্তাপকতার চরম সীমা রঙ্গিত হইয়াছে । ইতঃপূর্বে আমি এই সীমা নির্দেশ 
করিয়াছি--একঈ পর্বে পর পর দুইটির অধিক অক্ষরের তৃম্বীকরণ বাংলায় চলে না। 

“বদান্তিক পাগ্ডতাপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” বলিলে, তাহা আর কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়! 

ধর! চলিবে না, কারণ “টব” 'দান্ঃ “তিক্* পর পর এই তিনটি যৌগিক অক্ষরের হৃুম্বীকরণ 
চলিতে পারে না, উহাদের মধ্যে অস্ততঃ একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে। 

পয়ারের মধ্যে স্কুরের টান থাকে বলিয়া ইহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর । এত্ত 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে কখনও যৌগিক অক্ষরের হ্শ্বীকরণ, কখনও দীর্ঘাকরণ করিতে হয় বলিয়া 
পয়ারে লয় সর্বদ! একরূপ থাকে না। লয় পরিবর্তনশীল বলিয়া সর্বদাই পাঠককে “কান 

খাড়া” করিয়া থাকিতে হয়, পর্ব্ব ও পর্ধাঙ্গ বিভাগের দ্রিকে বিশেষ অবহিত থাকিতে 

হয়। এই জন্য পয়ারের ছন্দে কখন নৃতাযচপল ব| ক্ষিপ্র গতি, কিম্বা! গা-ঢালা আরাম বা 

বিলাসের ভাব আসে না--পরন্ত স্বভাবত-ই একট অবহিত, সংযত স্থতরাং গম্ভীর ভাব 

আসে। এই জন্য উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার জাতীয় ছন্দেই রচনা হইয়া থাকে। পূর্ব 
প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ-কৌশলে কতকটা 

সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের অন্ুবপ একট! মস্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসিতে পারে । «কারণ 

এই ছনে পদ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। স্বতরাং এখানে ব্যঞ্রন বর্ণের সংঘাত আছে। 

্থতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের বাবহার-কৌশলে একট! ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।, 
এতন্ভিন্, মাঝে মাঝে লগ্মের পরিবর্তন হয় বলিয়! স্পন্দন বৈচিজ্র্যও পাওয়া যায়। সুতরাং 

যে 177001010 1)920701)) এত" ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত 

অবঙ্কাররূপেও পয়ার ছণ্দে পাঁওয়। যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্থদন দত্ব-ই 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের 'তরঙ্গচুদ্বিত তীরে মর্রিত পল্লব বীজনে' 
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প্রভৃতি চরণেও এইরশ ভাব পাওয়া ঘায়। 11110017এর 12108 ৮০:5০-এর গাস্ভীষ্যেরও 

অন্ততম কারণ এবংবিধ 58105000001 বা লয়-পরিবর্তন | যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সুর উচ করিয়! বাধ! যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারহই ঞ্পদ-জাতীয়। 
পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইযাভেন 

যে, পয়ারে দুই বা ছুইয়ের গুণতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে ছেদ বসান যায়। 

কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দ তিন মাত্রার পরেও ছেদ বসান চলে। যথা, 

বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি। 
জান তো? * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥ 

এখানে অন্বম্ন অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ বসান চলে । 

অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট ; যথা-_ 

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারত। !| 
রে দূত! ঞ্* * অমর-বৃন্দ | যার ভুজবলে | 
কাতর, * সে ধনুদ্ধরে | রাঘব ভিথারী !| (মধুশদন ) 

কিন্বপ্রে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 
অহল্যা, * পাধাণরূপে | ধরাতলে মিশি (রবীন্দ্রনাথ ) 

আসলে, রবীন্দ্রনাথ “পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধশ্ধের বিশেষ একটি প্রয়োগ লক্ষ 

করিয়াছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে ষেকোন পব্বাঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায়; কেবল 

উপচ্ছেদ নহে, পৃণচ্ছেদ পথ্যস্ত বসান চলে । পয়ার ছন্দে শব্দের মধে মধ্যে যথেষ্ট ফাক 

রাখ? যায় বালয়াই এইক্সপ কর। চলে। এছন্বে ছেদ-যাতর অধাীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে 

যুক্ত হইতে পারে। এই কারণে যথা 01217) 52156 বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার- 

জাতীয় ছন্দেই রচিত হইতে পারে। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে প্রবোধবাবু ষে সমস্ত “নালিশ আনিয়াছেন, সেগুলি 

একান্ত ভিত্তিহীন। ইহাতে যে “বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়িয়া 1গয়্াছে, 

এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিন্ধান্ত প্রণোদিত; বরং সাধারণ উচ্চারণ-রীতি এই ছনেই সর্বাপেক্ষা 

বেশী বজায় আছে । যদি কেহ ইহাকে “একঘেয়ে” বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি 

£মেঘনাদদবধ-কাব্য, অথব! রবীন্দ্রনাথের “বলাকা অথবা! দেবতার গ্রাস প্রভৃতি কবিতা 

বিশ্লেষ বা বিচার করেন নাই। যিনি ইহাকে এনিম্তরঙ্গ' বলেন, তিনি “বর্যশেষ+, “সিন্কুতরঙ্গ” 

প্রভৃতি কবিতার প্রতি স্থবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় ছন্দ যে, লিপিকরদিগের 

চাতুরী হইতে উৎ্পপ্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে ফাকি দেওয়া হয়, এ কথ বলিলে মাত্র 

বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রক্কাতি সম্বন্ধে সুস্স বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার- 
জাতীয় ছন্দে "যতি অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট, এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার 

ছন্দোবোধের গভীরতা বা ুম্্ত সম্থ্ধে সন্দেহ আন্য়ন করে। 

পূর্র্বকালে যে সমন্ত ছন্দ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমন্তই পয়ার-জাড়ীয়। 
শুধু পয়্ার নহে, ত্রিপদী, একফাবলী প্রভৃতি সমন্তই তান-প্রধান বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে 
রচিত হইত।. 
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পয্মারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে ছুইটি পর্বর থাকিত। প্রথম পর্বে ৮ ও দ্বিতীয় 

পর্বে ৬ মাত্র! থাকিত। চরণ ছুইটি পরস্পর মিক্সাক্ষর হইত । 

লঘু ত্রিপদীরও দুই মিত্রাক্ষর চরণ, এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকিত। মাত্রা- 

সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮। 

দীর্ঘ জ্িপদীর মাত্রা-সঙ্কেন ছিল ৮+৮+১০। 

ব্রিপদী মাত্রেবই প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিআাক্ষর হইত। 

একাবলীর মাত্রা-সম্কেত ছিল ৬+৫। 

চৌপদীর মান্বা-সন্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫$ প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর 

মিজ্রাক্ষর হইত । 
মালঝাপের মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৪+৪-+৪+২7 প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর 

মিত্রাক্ষর হইত। | 

মালতীর মাত্রা-সম্কেত ছিল ৮+৭3 পয়ারের শেষে এক মাত্রা যোগ করিয়। 

মালতী ছন্দ হইত । 

এ সমস্ত ছন্দেই মিজ্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া শুবক গঠিত হইত। 

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্বদাই অক্ষর গণিয়। মাত্রার হিসাব পাওয়া যাইবে 

ন]। আবশ্যক মত হুন্বীকরণ ও দীঘীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল । যখা__ 

বাক্য চাতৃরী করি | দ্িবাতে মাগিয়া 
সন্ধযাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া 

(বংশীবদূন, মনস।-মঙ্গল ) 
প্রীম বত্ব ফুলিযা | জগতে বাখানি 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে ! গঙ্গ। তরঙ্গিণী 

(কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয় ) 

[২ ]ধ্বনি-প্রপান ছন্দ (মাত্রারত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ ) 

আর এক ঢঙের কবিন্াাকে 'মংত্রবৃত্ত? নাম “দওয়া হইয়া থাকে । কিন্ত এই নামটি 

খুব ষ্ঠ, বলা যায় না । কাবণ, বাংলা তথা সত্তর-ভাব্তীয় সমস্ত প্রাকৃত ভাষাতেই 

সমমাত্রিক পর্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়, এ ক্ষন্য বাংলা-ছন্দ মাত্রকে "মাত্রাবৃত্ত' বলা যায়। 

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোজ করিলে শন্ান্ত ঢঙের কবিতার সহিত এই ঢঙের 
কবিতার পার্থকা বুঝ। যাইবে না । আধুনিক সময়ে কবিরা মোটামুটি একটা স্থির পদ্ধতি 

অন্থুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্র-যোজনা করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর মাত্রকেই দীর্ঘ 

ধরেন এবং অপর সব অক্ষরকে তুন্ব ধরেন। তবে সব্ধ্দাই যে অবিকল এই 

নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহ! নহে ; মৌলিক স্বরের দীর্ধাকরণের উদ্াহরণও যে পাওয়া যায়, 
তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের “মাত্রাবৃত্ব' ছন্দে কিন্তু অক্ষরের মাত্র! 

সম্বন্ধে পূর্বব-নির্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদ্দাবলী সাহিত্যে তাহাই দেখা যায়। নিয়োক্ত 
উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে -_ 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ | পরিশিষ্ট ৬৭ 

এপর্পা অপি উঠি ০ ৯০ ১ ৯ ২টি সপ উস শপ উঠি টি ১9 ৬৬০9 ৬৬৮৪ এপ | শিপ 

চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অন্ধুরাগ। 
২9 ২০০১ সিটি ইপিএস পতি উল ৯৬.) ৬:9৯ ২০ পপ ইট ১9 ৬৪ ৮৮ ৬৮ ৬ 8 ৮ ৯৮5 পট পাম্প (পপ 

তুয়ারূপঅস্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥ 

এখানে হ্ুম্ব বা দীর্ঘ বলিয়৷ অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই; অথচ 

ইহ। খাঁটি “মাত্রাবৃতত” ৩ঙডের উদাহরণ । অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত ডের কবিতাত্ে, 
_-বেমন “বৌদ্ধ গান ও দোহা"য়-_এই লক্ষণ দেখা যায়_ 

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢচ ই 
৬০৪ সত ৯০ সি শস্প উঠ সি চি উগি শনি 

পার গামি লো৷ অ | নিভর তর ই 

বস্তৃতঃ বাংল! প্রভৃতি ভাষাতে টড কোন পুর্ব-নিদ্দিষ্ট পদ্ধতি অন্থসারে 

অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ধবাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 

পার্থক্যের এই অন্ততম লক্ষণ । 

স্থতরাং মাত্রাবুত্ত ছন্দ ও পয়ার-জাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে, মান্র'-পদ্ধতির দিক্ 

দিয়া খুব বেশী পার্থকা দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্কক মত অক্ষরের দীর্ধাকরণ 

উভয়-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে মাত্রাবুত্ত”-জ্ঞাতীয় ছন্দে দীর্াকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল। 

এরূপ ব্যাখ্য সন্তোষজনক হইতে পারে না। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে, “মাত্রাবৃত্তে, 

উচ্চারিত অক্ষরের পবনি-পরিমাণই প্রধান। পয়ারে অক্ষব-ধবনির অতিরিক্ত যে একটা 

স্থরের টান থাকে, “মাত্রাবৃত্তে তাহা থাকে না । স্থতরাং পয়ারেব ন্যায় 'মাজ্াবৃত্তের স্থিতি- 

স্বাপকতা গুণ নাই, শোষণ-শক্তিও নাই । যদি দেখ! যায় যে, কোন একটি কবিতার 

চরণ কি ঢঙে লিখিত, তাহ] মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায» নাই) তখন এহ স্থরের 

টান আছে কি না আছে তাই দেখিয়া উঙ. স্থির করিতে হয় 
যত পায়বেত | নাপায় বেতন | তবু না শাসন মানে 

এবং 
বসি তরু পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহ? মরি 

এই উভয় চরণেই মাক্রীর হিসাব এক । কিন্তু প্রথমটি যে “মাত্তাবৃত্* ঢঙে এবং দ্বিতায়টি 

যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা এ স্তরেব টান আছে কি না আছে, তাহা হইতে বুঝ' যায় । 

যথার্থ 8191]. ৮৩5৩ বা অমিতাক্ষর ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত” ঢঙে লেখা যায না কারণ 

ছেদ ও যতির পরস্পরের বন্ধন হইক্জে মুক্তিলাভ না হইলে যথার্থ অমিতাক্ষর বচিত হইতে 

পারে না। কিন্তু “মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে সুরের টান থাকে না, শব্দের মাঝে মাঝে ফাক থাকে না 

বলিয়া পর্ষের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইবার উপায় থাকে না। 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে অক্ষরের সহিত 

অক্ষর যেন লাগিয়া থাকে । এই-জাতীয় ছন্দে একই পর্ধের মধ্যে দুইটি ২পর্বাঙ্গের 

মধ্যে বড় জোর একটি উপচ্ছেদ্দ বলিতে পারে । যেমন-_ 

শুনি রাজ কহে; [ _ “বাপু, + জান ওহে, | করেছি বাগীন- | খানা 

“মাত্রাবৃত্ত* ছন্দে শ্বরবর্ণের ধবনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক স্পষ্টোচ্চারিত 

ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্য যৌগিক অক্ষরের দীঘাকরণের দিকে 
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ইহার প্রবৃত্তি আছে । এই দীর্ধীকরণ কি ভাবে হয়, তাহ। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছেদে 

বলিয়াছি। যৌগিক অক্ষরকে অন্ঠান্ত অক্ষরের সহিত সমান হুন্ব ধরিয়। পড়িতে গেলে, 

একটু অধিক জোরের সহিত দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু 
“মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ লয়-পরিবর্তনের একান্ত বিরোধী । বস্ততঃ মাঞ্জাবৃত্ত' ঢঙে আরামপ্রিয়তার 

ও আয়াসবিমুখতার চুড়ান্ত অভিবাক্তি দেখা যায়। এইজন্ত এই ঢঙে বর্ণসংঘাত ও 

রশ্থীকরণ সম্পূর্ণরূপে বদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্গর থাকিলেই তাহাকে 
বিশ্সেষণ করির। ছুই মাত্র! পুরাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ধব প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছেদে খাইয়াছি 
যে, এই ধরাণের ছন্দে যৌগিক অক্ষর থাকলেই বাগযস্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া 
হয়) এবং সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিগ। রাখিতে 

হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষণ মাত্রেই ছুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয় । 
মাক্রাবৃত্ত ছন্দে শ্ব(সবাযুর পরিমাণের খুব স্ুক্ম হিসাব রাখিতে হয়। যতটুকু 

শ্বাসবাসুণ খবচ হইল, ধ্বনি-উত্পাদক সব কয়টি বাগযক্ত্রে যতটুকুর আয়াস হইল-_ 
সমস্ত ভহাতে বিবেচন। করিতে হয়। তা ছাড়া গা ছাড়িয়। দিয়া এক লয়ে উচ্চারণ 

করাই এই ছন্দের প্রকৃতি, লত্ব-পরিবর্তন এ ছন্দে চলে না। সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত 

দুর্বল ছন্দ । বেশী মাজার পর্ব এ ছন্দে ব্যবহার করাযায় না। ইহার শক্তি ও উপযোগিতা 

সীম।বদ্ধ। কিন্ধ এই ছন্দে দীঘাকরণের বাহুলা আছে বলিয়া ত্বম্ব ও দীর্দের সমাবেশে ইহাতে 

বিচিত্র সৌন্দধা কৃষ্টি কর।যায়। ভবে তাহাতে যে ধ্বনি-তরঙ্গ উত্পন্ন হয়, তাহ! যে ঠিক 

ইংরেজী বা সংস্কৃতির অনুরূপ ছন্দ-স্পন্দন নহে, তাহ] পূর্ব প্রবন্ধে আলোচন। করিয়াছি । 

তবে বিদেশী ছশের অচ্ককরণ করিতে গেলে আমাদের মাত্রাবৃত্ত ভিন্ন উপায় নাই, কারণ 

অক্ষর পরম্পরার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, 

তাহার কত্তকট। অনুকরণ এক ঘমাত্রাবুক্তে'ই সম্ভব। সতেক্রনাথ দত্ত, নজ-রুল্ ইস্লাম 

প্রসাতি কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবশ্ত 
গুণগত পার্থকা খুব স্পষ্ট; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী 79607) বা ছাচ নাই, 
স্থতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অনুকরণ করা চলে না। 

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, “মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার যেন 

পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাঙ্গ মাত্রাবুত্তের দ্বারা পাওয়া যায়ঃ সেটুকু বেশ হ্বন্দর হয়) 

কিন্তু 'ইন্তকৃ জুতা-সেলাই নাগাদ্ চণ্ডীপাঠ” ইহাতে চলে না । পয়ারে কিন্ত 'পাখী সব 

করে রব* হইতে আরপ্ভ করিয়। 'গঞ্জমান বজ্রাগ্রি-শিখা-র নিধঘোষ, এমন ০ চক্রে পিষ্ট 

আধারের বক্ষ-ফাট। তারার ক্রন্দন" পযাস্ত প্রকাশ করা যায়। 

[৩] স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ 

আর এক ঢঙের ছন্দকে "ছড়ার ছন্দ”, “ম্বরমাত্রিক' বা ম্বরবৃত্ত' বল! হয় । এ ধরণের 

ছন্দ পূর্ধ্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহার হইত ; এ জন্ত ইহাকে "ছড়ার ছন্দ' বল! হয়। সাধারণতঃ 

এ রকম ছন্দে প্রত্যেক 51101৩ বা অক্ষর এক-মাত্রার বলিয়! গণ্য কর! হয়, অর্থাৎ শুধু 
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কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে, গণন। করিলেই মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় । এ জন্য 
ইহাকে "ম্বরমাত্রিক? বা “ম্বরবৃন্ত” বলা হইয়া থাকে । 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার রীতি হইতেই এই উঙের ছন্দের আসল 
স্বরূপটি বোঝা ষায় না। পূর্বে দেখাইয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে কোন অক্ষর 
দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে । তা-ছাড়া, পয়ার জাতীয় ছন্দেও তো শ্বরধ্বনির প্রাধান্ত 
আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়। 
গণ্য হয়) স্থতরাং, স্থানে স্থানে রীতির বিশেষ আছে, ইহাই কি পয়ারের সহিত 
এই ছন্দের পার্থক্য? তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী ব 
অনৈসর্গিক রূপ? প্রবোধবাবু সেই রকমই বলিতে চান; কিন্তু পয়ারের ঢঙ ও 
স্বরমাত্িকের ৬. যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো৷ শোনা-মাত বোঝ! যায় । 

এ দেখে। গে।| বর্ধা এলে | দৈববাণী | নিয়ে 

এই-রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পয়ারের এবং স্বরমাত্রিক ছন্দের উভয় রীতি 
অন্থসারেই এক | কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে ? 

এই জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বের প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। সেই 
স্বরাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেব লক্ষণগ্ুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে 
স্বরাঘাত-প্রবল” ব৷ “স্বরাঘাত- প্রধান" ছন্দ বলাই সঙ্গত। স্বরাঘাতের.জন্য বাগ যন্ত্রের একট। 
সচেষ্ট প্রয়াস আবশ্ঠক; এবং স্থুনিয়মিত সময়াস্তরে তাহার পুনঃপ্রবত্তি হইয়৷ থাকে । এই 
কারণে স্বরাখাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্বেই বলিয়্াছি যে, এই ছন্দে কেবল 
এক ধরণের পর্ব ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ধে চার মাত্রা, ও দুইটা পর্াঙ্গ থাকে । প্রথম 
পর্ববাঙ্গের কোনও একটি অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে কখন কখন 
সুছুতর একটি স্বরাঘাত লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারটি পর্বব 
থাকে, তাহাদের মধ্যে শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের 

আকাশ জুড়ে | ঢল্ নেমেছে | সষ্যে চলে | ছে 
টাচর চুলে | জলের গুড়ি, | মুক্তো ফলে | ছে 

এই ছন্দের সুন্দর উদ্াহরণ। রবীন্দ্রনাথ ছুই, তিন, চার, পাচ পর্বের চরণও এই ছন্দে 
রচন৷ করিয়াছেন। “পলাতকা"য় এইবূপ নান! ট্দখ্যের চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

পর্ধের প্রথমে প্রবল স্বরাঘাত থাকার দরুণ সমস্ত অক্ষরই ত্রম্ব বলিয়া পরিগণিত 
হয়। স্বরাঘাতের দরুণ বাগযস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধ হয়, সঙ্কোচন 
হয়; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্তস্তাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য করিয়াই 
সত্যেন্দ্রনাথ বলিমাছেন,__ 

আল্গোছে যা" | গায়ে লাগে তা” | গুণ্ছে বল। কে? 
কিন্তু স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ-ও বাংল। মাক্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন । স্থতরাং 

এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘাকরণ চলে। উপযুণপরি তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকিলে 
এ ছন্দে-ও তাহাদের অন্ততঃ একটিকে দীর্ঘ করিতে হইবে । উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া 

হইয়াছে। 

যৌগিক অক্ষরের উপর স্বরাঘাত ন! পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অন্তু হয় না। 
এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-ম্বরাস্ত অক্ষরের উপর স্বরাঘাত পড়িলে তাহাতেও একটু 
ঝৌক্ দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয় । যেমন + 

ধিন্ত। ধিন। | পাক1- নোন। 
কালো-তো £ ত)সে | বতোই কালো | ছোক্ 
দেখে--ছি তার | কালো-0ে হরিণ | চোখ. 
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স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি সেই পর্ধবাঙ্গের অস্তভু'ক্ত হইলে নিত্য-ম্ব 
হওয়া দংকার। স্বরাঘাতের প্রয়াসের পর বাগযস্ত্রের একটু আরামের আবশ্যকতা 
বোধ হয়, পুনশ্চ ত্রন্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। এই জন্য 'নৃপ্ুর বাজে । সোণার 
পায়ে।* চলিলেও, “মপ্ীর বাজে | সোণার পায়ে” চলে না। 

খবরাঘাতযুক্ত ছন্দের ছাচ বাধ! থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ ভাডিয়া 
ছুইটী পর্ববাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে । পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত কোন ধ্বনি প্রবাহ 

থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে । প্রবল স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক 
অক্ষর, এবং তাহার 1তক্রিয়াশীল একটি হুম্ব অক্ষর--এইভাবে প্রথম একটি পর্ববাঙ্গ 
গঠিত হয়; দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে ইহারও একটা মুছুতর অনুকরণ থাকে । এইভাবে অক্ষর 
বিস্তাস হয় বলিয়া এক রকম 'চোথ কান বুজিয়া, এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়। 

এ ছন্দেও যথার্থ অমিতাক্ষর লেখ যায় না, এখানে ছাচের এমন বাধ! রূপ যে, ছেদের 
অবস্থান-বৈচিত্্য ঘটান যায় না । পর্বের মধ্যেও পূর্ণচ্ছেদ বসে না। 

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেক্্রনাথ দত্ত একটি নৃতন রকমের 
প্রত্থাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে; চারটি হুন্ধ অক্ষর দিরা এই ছন্দে একটি 

পর্ব এঠিত হইলে, প্রথম পর্ধবাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝে।ক দিয় তাঁহাকে যৌগিক 
অক্ষরের মতন করিয়া পড়। হয়। সুতরাং তাহার ধারণ। হয় যে এই ছন্দে প্রতি পর্ধে মাত্র! 
সংখ্যা ৪ নহে, ৪|০ । শ্রুতবোধের 'একমাত্রো। ভবেদ্ধন্বো-"-ব্যগুনঞ্চাদ্ধমান্রকম্” এই সুত্রের 
অন্ুলরণ করিয়৷ তিনি প্রশ্তাব করেন, যে যৌগিক অক্ষরকে ১॥০ মাত্রা এবং অন্যান্ত অক্ষরকে 
১ মাত্র। ধরা উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্তের হিসাব পাওয়া যায়; 
যেমন-- 

১২+১২+১২ | ১২১74১7১1১২ ১7১47১ | 
আয় আয় সই | জল আনি গে | জল আনি গে | চল 

১7১২74১7১১1 ১২+১+১7+১ | ১২7১+১+১ | 
আকাশ জুড়ে ] ঢল নেমেছে ] স্য্যি ঢলে | ছে 

এসব স্থলে প্রত্যেক দম্পূর্ণ পর্কের ৪॥০ মাত্রা হইতেছে। কিন্ত আবার বহুস্থলে এই হিসাব 
অনুপারে মাত্রীসমকত্তের ব্যাখা। পাওয়া যাইবে না; যেমন -- 

১২+১+১+১২ | ১+১২+১+১ | ১২+১1+১+১ই| 

সপ্ত বীজের | গোপন কথা | অঙ্কুরে আজ | ছয় 

81১ ো১শা১ই 1 ১২1+১+১17১২ | ১1+:২7+১+১ | 
'কামধেনে আর [ কল লতার ] ছল (-২) নাতে | ভূলবোন।' 

১২1+১+১+১২ই | ১1১২7১14১২২ | ১২7+১7১+4১ | 
'তাল পাতার এ | পুথির ভিতর | ধর্ম আছে | বল্লে কে' 

এসব স্থলে দেখ! যাইতেছে যে, সমমান্রিক পর্বপরম্পরার এই হিসাবে কাহারও 
মাত্রা ৫॥* কাহারও ৫, কাহার ৪॥০ হইতেছে । স্থুতরাং কৰি সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবত 
মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পধ্যন্ত তাহা বুঝিয়। এই হিসাববাদ 

দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হ্রন্ব ও সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচনা করিয়। 
হিসাবের গোলমাল এড়াইম়াছিলেন। সত্যেন্রনাথের প্রস্তাবিত মাঞ্রাপদ্ধতি যে গ্রহণ- 

যোগ্য “ নয়, তাহা অন্তভাবেও. বোঝ] যায় । ন্বরাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দের প্রধান তথ্য, 
তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। স্বরাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে । বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাধা-ধর] বা পূর্ব-নির্দিষ্ট নহে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, 
স্বরাঘথাত ইত)]াদি অনুসারে মাত্রা নিণীত হয়। কাজে কাজেই ওরূপ কোন বীধা নিক্পমে 
মাজার হিসাব করা চলিতে পারে না। 



বাধ ১৬০৯ পরিশিষ্ট ৭১ 
স্বরাঘথাত-প্রবল ছন্দ সংস্কৃত কিঞ্া প্রাকৃত ভাষায় দেখ। যায় না। বঙ্গের 

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহ] বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের গ্রাম্য ছড়া 
ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার-অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 

ছ্যার্যা £ র্যা-র্য! | ছ্যা -র্যা £ র্যার্যা | ছ্যা -র1 £ র্যা€র্য। | র্যা --” 
এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের সঙ্কেত 
একই । কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিমা (বিহারী ) ফেরিওম়ালারা এই সঞ্ষেতের অনুসরণ 
করিয়া চীৎকার পূর্বক জিনিস বিক্রয় করে-_ 

“লেজ, -জ। £ বা-বু | দোর্দ" দো £ পয 4সা | লেজ জা £ ব1-বু | দোর্দ-দে1: পয়.-স। |” 
ছন্দের এই ঢঙ. বোধ হয় বাঙালীর পূর্বব-পুরুষের-ওনিজস্ব সম্পত্তি ছিল, কারণ বাংলার 

গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বাংল! ভাষার একটি লক্ষণ__ 
অথাৎ দীর্ঘশ্বর-বিমুখতা--এই ঢঙের ছন্দেরও বিশিষ্ট লক্ষণ । ইহার আদিম ইতিহাস 
নির্নয় করা কঠিন, তবে এইমাত্র বল যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি 
বাদ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন-- 

“দি-পির্ : দ্বিপাং | দি-পিরু: দিপাং | দি-পিরু £ দ্ি-পাং | তাং” 

“তু-তুর্ £ তুয়া | তু-তুর্ £ তু । তু-তুর্ : তুয)। তু” 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যের সক্কেতও তাই-- 

“গিজ -তা £ গি-জোড়. | গিজ.-তা £ গি-জোড়. | গিজ -তা : গি-জোড় | গাং” 

১ “লাক চ £ড়াচড় | লাকৃচ £ ড়।চড়.| লাক্ 5: ড়া চড়, | চড় ১ 

সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বলিয়া রাখা দরকার । গ্রবোধবাবু বলেন, বাংলার স্বরাঘাত- 
প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস । এই মত একাস্ত ভ্রান্ত; যিনি কিঞ্চিৎ 
অন্ুধাবন-পূর্র্বক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কখন এব্প 
ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। সময়ান্তরে ইহার আলোচন। করার ইচ্ছ! রহিল । 

উপসংহারে একটী কথা পুনর্বার বলিতে চাই । উপরে বাংল ছন্দের তিন ঢঙের 
কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি স্বতশ্্ জাতি-ভেদের কথা বলি নাই । 
একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঢঙ. থাকিতে পারে । বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্ব, এবং 
পর্বের পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড় ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ 
আছে, তদচুসারে তাহার ঢঙ. বুঝা যাঁয়। বাংলা ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়, 

ছন্দের জাতি বা ঢঙের উপর নির্ভর করে না। কবিতা-বিশেষে পর্ব-গঠন ও মাত্রা-বিচার 
হইতে একটি বিশিছ্ ভাব ব ঢডের আভাস আসিতে পারে । আবার, মাত্রাসংখ্যাদদি 
স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বাঢডে একই কবিত। পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঢঙের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্র-সম্বন্ধে ষে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সেই ঢঙের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
কবিতাতেই খাটে । কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন ঢঙের চূড়াস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি 
পূর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে। 

বিভিন্ন ঢডের লক্ষণগুরি বিবেচন। করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে 
দেখান যাইতে পারে» 

১ 
বাংল! ছন্দ 

০:87 7 ই কই ই পারার 
যেখানে ৪5119019 ব। অক্ষর টান যেখানে ৪51190]9 ব। 
ব। তানের প্রভাবে জড়িত ( পয়ার- অক্ষরধ্বনি নিরবচ্ছিন্ন 
জাতীয় ছনদ__তান-প্রধান ) | 

যেখানে পর্ধধাঙ্গ-বিভাগ ও স্বরা- যেখানে ছ"চ শবা-বোজনার 
ঘাতের অবস্থানের ছাচ বাধ! উপর নির্ভর করে 

(ম্বরাধাত-প্রধান ) ( ধ্বনি-প্রধান ) 



৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ প্রথম সংখা। 

[২] 
ক ছন্দ 

| ] 

সমলয়ের ছন্দ বিচিপ্রলয়ের ছন্দ 

| ( তান-প্রধান ) 
[ | 

প্রবলগ্রগাথাত-যুক্ত, প্রবলন্থরা ঘাত-বিহীন 

সুতরাং সঙ্কোচক ও সম্প্রাসরিক 

(স্বরাধাত-প্রধান) € ধ্বনি-প্রধান ) 

[৩] 
ঢা ছন্দ 

| 
প্রবলস্পরাঘাত-যুক্ত প্রবলম্বরাঘাত-বিহীন 

(ম্বরাথাত-প্রধান ) | 
| ] 

সমলয়ের ছন্দ বিচিজ্রলয়ের ছন্দ 

(ধ্নি-প্রধান ) ( তান-প্রধান ) 

| ৪ ] 
বাংল। ছন্দ 

| 
| | 

যেখানে শ্বরধ্ধনি-ই ছন্দের বাহন যেখানে ধ্বনি-মাত্রের-ই তুল্য প্রাধান্ 
(ধ্বনি-প্রধান ) 

এ পরার | 

প্রবলনরাখাত-যুস্ত প্রবলস্বরাঁধাত-হীন 
(শ্বরাধাত-প্রধান) ( তান-প্রধান ) 

৫] 
বাংল ছন্দ 

। 

। 1 

সম্প্রনারক সঙ্কোচক 

(ধ্বনি-প্রধান) ৃ 
| [ 

যেখানে পর্বঙ্গ-বিভাগ যেখানে পর্ধবাঙ্গ-বিভাগ 
শব-বিভাগের অনুযায়ী ,.. শব্দ-বিভাগ হইতে স্বতত্ত 

( তানন্প্রধান ) (্বরাধাত-প্রধান ) 

[ ৬7 
বাংল। ছন্দ 

1 

1 [|] 

যেখানে পর্বাঙ্গ-বিভাগের ছ'চ বাধা যেখানে ছ5 শব্যোজনার উপর নির্ভর করে 
টি (শ্বরাধাত-প্রধান) | 

| | 
যেখানে অক্ষর তান-প্রবাহে জড়িত যেখানে জক্ষরধ্বনি নিরবচ্ছিন্ন 

* ( তান-প্রধান ) (ধ্বনি-প্রধান ) 

এইবূপ নানাভাবে তিনটি ঢঙের পরস্পর তুলনা করা যাঁয়। * 

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 



লক্ষমণসেনের নবাবিঞ্কত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন 
বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগঃ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ওর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশ বস্থ 
মহাশয় মুশিদাবাদ জেলার সদরের অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত এই শাননখানির 
বিবরণ ও পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। রমেশবাবু শাননখানি সম্পাদনে 
যথেষ্ট আয়ান স্বীকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে কতকগুলি বিষয়ে এই 
শাসনের পাঠ ও বিষয্ব-বিচারের আরও উন্নতি সাধন সম্ভবপর বলিয়। মনে হয়। সেই 
উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা । রমেশবাবু লিখিরাছেন,--«এই শাপনে প্রাচীন ও 
বিস্তৃত সেন-রাজ্যের কোন্ অংশের বর্ণন। কর! হইয়াছে, তাহা বন্তমানে বুঝিবার উপায় 
নাই।” শীসনখানির ভৌগোলিক অংশের কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানের 
প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে ন। পারাতেই, রমেশবাবু এই শাসন-প্রদত্ত গ্রামাদির ভৌগে।লিক 
স্থান কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। লক্ষ্ষণসেনের এই নৃতন শাসনখানির 

রাজ-প্রশস্তিতে বিশেষ কোন নৃতনত্ব নাই, উহা তাহার পূর্ববপ্রাপ্ত কয়েকখানা শাসনেরই 
গ্রতিলিপি। কার্জেই শামনখানির গুরুত্বই নূতন ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান-প্রাপ্তিতে। 
দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই প্রয়োজনীয় অংশের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে রমেশবাবু 
সম্যক্রূপে অবহিত হইয়াছেন বলিয়। বোধ হয় না। 

শাসনের সংবৎ ও তারিখের অস্কপাঠও ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রা 
সংবতের অগ্ক পড়িয়াছেন ৩, তারিখের অঙ্ক শ্রাবণের ২। লক্ষণস্নের আনুলিয়া-শা 
ংবতের অঙ্ক নিঃসন্দেহ ৩; গোবিন্দপুর, তপনদীঘি. ৭, মজিপুর, শাপনগুলি ছি তীর 

সংব্সরের | এই ঠা শাদনেই দৃতক মহাসাদ্িবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত। শক্তিপুর- 
শাসনখানা যদি তৃতীয় বৎসরের হইত, তবে নারায়ণ দত্তকে সাদ্ধিবিগ্রহিকরূপে দেখিবার 
সম্ভাবনাই বেশী ছিল। কিন্ত এখানিতে দূতকের নাম সাদ্ধিবিগ্রহিক ত্রিপুরারি নাহ, এই 
নৃতন নাম দেখিয়াই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, উহ! তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের নহে। তার পর 
এ ষুগের ৩ অঙ্কগুলির আকুতি পর্যালোচনা করিলে এবং আহ্ুলিয়া-শাসনের ৩ অঙ্কের 
সহিত মিলাইলেই বুঝা যাইত ষে, শক্তিপুর শাসনের রাজ্যাঙ্ক ৩ নহে। ছবি হইতে যতদুর 
পড়িতে পারি, এই অঙ্ক ৬ বলিয়া বোধ হয়। তারিখের অঙ্কটি ৭। যাহ! হউক, এই 
ক্রটি বিশেষ মারাত্মক নহে। 

কিন্ত প্রকুতপক্ষেই মারাত্মক তুল রমেশবাবু করিয়াছেন--শাসনের ক্েগোলিক 

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ বঙ্গীর-নাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
+ তপনদীঘি দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অবস্থিত প্রায় ১ মাইল লম্বা! বৃহৎ দীঘি। উহার 

সংলগ্ন একটি ক্ষুস্রারতন দীঘি হইতে তাত্রশাদনখান| পাওয়া যায়। শাদনখান। তর্পণদীঘি-শাসন নামে 
পরিচিত হইয়াছে । 'তর্পণদীধি' নামটি ভুল, দীঘির প্রকৃত নাম 'তপনদীখি ।' 

১ 

সপ আল জা ৭৮১৭ 
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ংশের পঠোদ্ধারে । নিম্নে কয়েকটি নির্দেশ করিতেছি । ভাল ফটোগ্রাফ পাইলে হয়ত 

আর৪ কয়েকটি ডল গ্রদর্শন করা যাইত । 
২৭শ ছত্রে-রমেখ বাবু “কক্ষ গ্রন ঈক্ঞযন্তঃপাতিদক্ষিণ বীথ্যামুত্ত রবাটায়াং»পড়িয়াছেন,- 

উহা স্পষ্টই উত্তরব্রাঢায়াং হইবে। এই এক পাছের গলে .রমেশবাবু শাসন-প্রদত্ত 

ভূমির কোন ঠিকানাই পান নাই। 
১৯ ছত্রে রমেশবাবু পড়িগাছেন,-উত্তরে মৌচনদী লীঘ। ১, উহা স্পষ্টই 

“গার নবী সীম হইবে এই পাঠশ্রমধশতঃ রদেশবাবু শানন-ভূমির সংস্থান নির্ণয় 
করিতে পারেন নাই । এই "মার? নদী ধেবীরহুমের বিখ্যাভ মোর ব। মযরাক্ষী, সেই 
বিয়ে কোন সন্দেহই নাই । 

৩০শ ছত্রের 'নিঝ| পাক» নিশ্চই “নিম! পাটক"। 

এ৪শ ছন্রের ণামর বড়া” সশ্তবভঃ “দামর বড়া? । 

এই কয়েকটি সংশোধন হইতেই আপাততঃ আমাদের কাদ চলিবে। ইহা 

অণলম্বনেই এই শাসনে প্রাপ্ু নুতন ভৌগোলিক তথ্যগুলির আলোচনা করা যাউক। এই 

শাসনে “কক্কগ্রামতুক্তি নামে একটি নুতন ভুক্তির সন্ধ(ন পাওনা যাইতেছে । সকলেই 

জানেন, প্রাচীন ইক্কিগুলি বন্তধান কালের ডিভিণনগুপির মত, অথবা ভাহা অপেক্ষা 

বৃহভ্তর বিভাগ । অদ্যাবধি প্রাচীন ধঙ্গের প্রধানতঃ ছুইটি হুপ্সের নাম আমরা জানি-- 
“পৌ গু বদ্ধন ভক্তি এবং বদ্ধমান হুক্তি ॥ 

পৌগু বদ্ধনভূক্তির সীমানির্ণয় 
১। দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত সাডগণের আমলের পাঁচখানা ভাঞখাসনে গপৌগু- 

বদ্ধনতুক্তির? অন্তত কোটবর্মীবষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ বর্তমানে দিনাজপুর 

জেলার অন্তর্গত “বাণগন্ড” নামক স্থান, দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে । 

কাজেই দিনাজপুর জেলা পৌগু,বদ্ধনতুক্তির অন্তর্গত ছিল। পৌগুবর্ধন নগর বর্তমানে 
ম্হাস্থান নামে পরিচিত। ইহা বন্তমানে বগুড়া জেলার করতোয়ার শুক্ষপ্রায় খাতের 

উপর অবস্থিত, বগুড়া সহর হইতে প্রার ৮ মাইল উত্তরে । যোগিনীতন্তরে করতোয়া নদী 

প্রাগ জ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত পৌগুবদ্ধন নগরের 
একেবারে করতোয়ার উপরেই অবস্থান দেখিয়া মনে হয়, করতভোয়ার উত্তরাংখই হয়ত 

প্রাগজ্যোতিষের পশ্চিম সীমা ছিল, পৌগু,বদ্ধন নগরের সমস্থত্রে পূর্বদিকে আরও কতক- 
দুর পধ্যন্ত (সম্ভবতঃ লৌহিত্য ব৷ ব্রহ্মপুত্র নদ? পধ্যস্ত) এই ভুক্তির প্রসার ছিল। 
দক্ষিণে যে ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ জেলা ইহার অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পরে 
লিখিতেছি। 

্ ধর্দপালের খালিমপুর-শ।সন। ইহাতে পৌগুবর্ধনভূক্তির অন্তর্গত নিয়- 
লিখিত মণ্ডল ও বিষয়গুলির নাম জান যাঁয়,__ | 

(ক) মহন্তীপ্রকাশ বিষয়ের ব্যাদ্রতটী মণ্ডল । 

(খ) স্থালীক্ট বিষয়ের আম্ষণ্ডিকা মগুল। 
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(গ) উড়গ্রাম মণ্ডল । 

এই সকল মণ্ডল ও বিষয় বা তাহাদের অন্তর্গত গ্রাম কোথাঁয় ছিল, তাহ1 আজিও 

নিণণীত হয় নাই । কাজেই এই শাসন হইতে পৌগ বর্দনভুক্তির সীমানির্য়ে আমাদের 

বিশেষ সাহাষ) হয় না। সামান্য একটু প্রমাণ পাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ ব্যাস্ুতটী মহানন্দা 

নদীর পশ্চিমে পণিয়া জেলায় অবস্থিত ছিল) কিন্তু সাধারণ্যে দাখিল করিবার মত বলবৎ 
প্রমাণ ইহা নহে। | 

৩। প্রথম মহীপালের বাণগড়-শাস্ন। পৌগু বর্দনের অন্তর্গত কোটিবধ বিষয় 
এবং গোকলিকা মণ্ডল । নৃতন তথ্য নাই। 

৪1 তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-শীসন। পৌগুবর্ধনভূক্তির কোটিথন 

বিষয়ের ব্রাঙ্গণীগ্রাম মণ্ডল । 
৫ | €বদদেবের কমৌলি-শাসন। প্রাগ জ্যাতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডল ও বাড়া 

বিষয়। প্রাগ জ্যোতিষ যে একটি ভুক্তি বলিয়া গণ্য হইত, এই তথ্য পাওয়া গেল। 
৬। মদনপাঁলের মনহলি-শাসন। পৌগুব্দদনভূক্তির কোটিবধ বিষের 

হলাবর্ত মণ্ডল /? 

৭। এচজ্দের রাঁমপাল-শাসন। পৌগুক্ক্তির নান্তমগ্ডলের নেহকাচি গ্রাম । 
“কাঠি? শব্দান্ত গ্রামের নাম বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় বিশ্তর। এই জমী সম্ভবতঃ 
বাখরগঞ্জ দেলায় ছিল । 

৮। শ্রচন্দ্রের ইদিলপুর-শাসন। পৌঁণু, ঈক্ভির সতট পন্মাবাটি বিষয়ের কুমার- 
তালক মগুলে লেলিয়া গ্রাম । 

৯। শ্রীচন্দ্রের ধুলা-শ্বাসন। পৌগু”ডক্তির অন্গত খদিরবিলী বিষয়ে বল্লিমুণ্ড 

মণ্ডলে দুর্বব পত্র! গ্রাম, লোণিম়্াজোড়! প্রস্তর (পাথর ₹ মাঠ) এবং তিবরবিলী গ্রাম। যোলা। 

মগ্ডলে ইকড়াসী বিনয়ে পক্ড়িযুণ্ডা এবং বনহুপত্রা গ্রাথ। এই নাষগুলির মধ্যে খদিরবিল্রী, 

তিবরবিল্লী, বল্লিমুণ্তা এবং ইঞ্ড়ানী বর্তনানে খল্লী, ছিল্লী, বাল্লিশুড়া এবং একাশী বলিয়া 

চেনা থায়। এই গ্রামগুলি ধুল্লা হইতে বেশী দূরে নহে এবং ঢাকা ভেলার মাণিকগঞ্জ 
মহকুমায় ধলেশ্বরী নদীর উরে অবস্থিভ। রেনেলের ৯ নং মানচিত্রে ভিল্সী এবং বান্গিশুড়া 

দেওয়া আছে--কীতৃহলী পাঠক রেণেলের বেঙ্গল এটল!স্ খুলিয়। দেখিতে পারেন । এই 

শাসন হইতে বুঝা! যার, ঢাক। জেলার সমন্ত পশ্চিম-উত্তর ভাগটা পৌগুভূক্তির অন্তর্গত 
ছিল। ইহার উত্তরেই মধুপুরের ঘন অরণ্য এবং ইহার পূর্বব-উত্তরেও ভাওয়ালের গজারী 

গড়। এই সমস্ত অংশে আজিও সম্যক লৌকবসতি হয় নাই, প্রাচীন কালে যে আরও 
বিরলবসতি ছিল এবং বন্যজাতির আবাসভূমি ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাইন। * 

১০। কেশব সেনের ইদিলপুর-শাসন । পৌও্বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গে বিক্রমপুর 

ভাগে ভালপড়া পাঁটক। বিক্রমপুর ব্বনামখ্যাত পরগণা। ইহার উত্তরাংশ অরুন! ঢাকা 

* এই শাসনখানি আমার আাবস্কত, আজিও প্রকাশিত হয় নাই। ননীবাবুর [50717110705 
0£ 1390881,. ৮০1. ]]াতে পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত শীসনগুলির 
জন্য মৈত্রেয়ের গৌড়লেখমাল এবং ননীবাবুর উক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য। 
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জেলার পূর্রব-দক্ষিণাংশ, দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ববাংশ | বিক্রমপুরের পূর্ববসীমা 

লৌহিত্য ব! বর্তমান কালের মেঘনা নদী। পৌপগু.বর্দনভূক্তিরও উহাই পূর্বসীমা 

ছিল বলিয়। ধরিতে হইবে। 
এখন পৌগু,বর্দনভুক্তির পূর্বসীমা আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধরপেই নির্দেশ করিতে 

পারি । একেবারে উত্তরে করতোয়া নদী । ঘোড়াঘাটের সমস্যত্রে পূর্ব দিকে লৌহিত্য 
একেবারে সমুদ্র পধ্যস্ত। কিন্ধ এই সীমানার মধ্যস্থিত বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার 

পশ্চিমাংশ পৌও বদ্দনভুক্তির অন্তর্গত ছিল কি না, সেই বিষয় মীমাংসা করিবার মত 
উপকরণ অদ্যাবধি আবিদ্কিত হয় নাই । 

পৌগুবর্ধনতূক্তির উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র। পশ্চিম সীমানা স্থির 
করিতে বিচার আবশ্ঠক। 

নারায়ণপালের ভাগন্গপুর-শাসন-প্রদত্ত গ্রাম তীরতুক্তির অন্তর্গত এবং দেবপাল 

দেবের মুঙ্গের-লিপি শ্রীনগরভূক্তি অর্থাৎ পাটলিপুন্রতূক্তির অন্তর্গত; এই দুই ভূক্তি 

যথাক্রমে মিথিলা ও বিহার বলিয়া অধুনা পরিচিত। মিথিলা বা তীরভ্ক্তি এবং 
পৌগুবদ্ধনভুক্তির মধ্যে সীমানা নির্দেশ করিতে নিয়লিখিত বিষয়গুলির বিচার 
আবশক। 

(১) কোৌশিকী বা কুশী নদী বর্তমান কাল পধ্যন্ত ত্রিহুতের পূর্বসীমানা বলিয়। 

ব্রিছুতবাসিগণ কর্তৃক গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্-সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ্-প্রকাশিত “বিদ্যাপতির পদাবলী'র ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবু 
১৩১৬ বঙ্গান্দে মুত টমথিল কবি চগ্ডা ঝা-রচিত ত্রিহুত-বর্ণনাআ্সক নিশ্নলিখিত কবিতাটি 

উদ্ধত করিয়াছে ন,-_ 

গঙ্গা বহখি জনিক দক্ষিণ দিশি পর্বব কৌশিকী ধারা । 
পশ্চিম বহি গণ্ডকী উত্তর হিমবৎ বলবিস্তারা ॥ 

ইহাতেও দেখ! যায়, কবি চগ্। ঝা কৌশিকী নদীকেই ত্রিহুতের পূর্বসীমান। বলিয়া 
গণ্য করেন। 

(২) পরলোকগত প্রাত্বতত্বিক মনৌমোহন চক্রবর্তী ম্হাশয়ও মিথিলার 

ইতিহাস সঙ্কলন-কালে কৌশিকী নদীকেই মিথিলার পূর্বশীমান। বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । 

(41115691007 11071150000 005 120-81 051)51 12101090520]. &7 55 33. 

[0915 100. 497-০8 ), 

(৩) ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকানন ১৮০৭ শ্বীষ্টীব্দে বিহার, ভ্রিহুত ও উত্তরব্গ পরিদর্শন 

করিয়া উহাদের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলিত করেন। মার্টিন কর্তৃক 1395657 [79018. নামে 
তিন খণ্ডে উহা প্রকাশিত হয়। বুকানন লিখিয়াছেন,-[৮ 10856 19৮৪: 709 

099৩ 61086 06 1951 15 00026 05712117 8115550 00 1৪৮০ 602172719 0662 

0১০ ১4১০৪170810 (050/52917 বৈ 0:0) 360591 200 01100115), (18105 7850677 

11701৭) ৬০]. 1119 19860 37.) 

(৪) পূর্বেই বলিয়াছি, পৌঁওু,বদ্ধনভূক্তির অন্তর্গত ব্যাস্রতটা মণ্ডল পৃর্ণিয়ায় 
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ছেল বলিয়া সামান্য একটু প্রমাণ আছে। এই প্রমাণের উপর নি5র করা চলে না। 

তবে এই সম্ভাবন! পূর্বববন্তী তিনটি প্রমাণের কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি করে । 
উপরের লিখিত চাঁরিটি বিষয়ের আলোচনা করিলে, ইহাই সিদ্গান্ত হয় যে, তীরতুক্তি 

এবং পৌপ্ত,বদ্ধনহূক্তির মধ্যে কুশশী নদীই ছিল পীমানা। পরে দেখা যাইবে, বল্লা'ল 

সেনের ট্নহাটি-শসন-প্রদত্ত ভূমি ভাগীরথীতীরবন্তী কাঁটোয়া হইতে মাত্র ৬ মাইল 
পশ্চিমে এবং বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। এই একটি তথ্য হইতেই 

পৌপু বর্ধনভূক্তির পশ্চিম সীমা অন্মান কর! যায় । প্রথমে সীমান!। কুশী নদী। কুশী- 
গঙ্গার সঙ্গমস্থন হইতে ভাগীরধীর উৎপত্তিস্থল পধ্যন্ত গঞ্জ! নদী। তাহার পরে সমগ্র 

ভাগীরথী নদী, উত্পত্তি হইতে সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত, পৌগু বর্ধনভূক্তির অবশিষ্ট পশ্চিম 

সীমানা ছিল । কিন্তু অন্মানের প্রম্বোজন নাই, প্রান্বতত্বিক প্রমাণের উপকরণ আবিষ।র 

করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

১১। বিজয়সেনের বারাকপুর-শীসন। এই শাসন-প্রদত্ত ভমির পরিচয় 

এইব্প,-- 

“পৌও বদ্ধনৃক্যযন্তঃপাতিখাড়ীবিষয়ে ঘাসসস্তোগভাট্রবড়াগ্রামে তিক্ষহ গুজলার্ধলীম। 
দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরদ্ঃ ব্থাপ্রসিদ্ধ চতুঃসীমাবচ্ছিন্না সমতটায় নলেন পাটক চতুষ্টয়াঃ 1” 

এই শালনখান! প্রথম পরলোকগত প্রাহ্নতত্বিক রাখান্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
[5112151)12 [00168 পত্রিকার ১৫শ খণ্ডে সম্যক্ প্রকাশিত করেন। তিনি গ্রামটির 

নাম “ঘাপসভ্তো গভাট্্রবড়া' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রধুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 
মহাশয় তৎসম্পার্দিত এবং বরেন্দ্র-অন্ুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত [75001900913 

09£ 131951 নামক উতরুষ্ট গ্রন্থে গ্রামটির নাম “ঘাসসস্তোগভাট্র বড়া, বলিয়াই 
ধরিয়াছেন ( ৬৬ পৃষ্ঠ ); কিন্তু একটি পাদটীকা দেখিয়া বুঝ! বায়, ইহাই গ্রামটির প্রকৃত নাম 

কি না, এই বিষয়ে তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । বস্ততঃ কোন গ্রামেরই যে 

এ রকম একট! দীর্ঘ ও বিকট নাম থাকিতে পারে না, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই প্রথমে 
ধারণ! হয়। “ভাট+ শবের অর্থ অভিধানে লেখে; ভাড়া বা খাজনা । শাসনে শব্দটি নিঃসন্দেহ 

ভাষ্ট্রক্পে আছে। “ভাট? শব্দটি ভাট হইতে বিশেষণ, এই ধরিলে 'ঘাসসস্ভোগভাট? শব্দের 
সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। স্থানটি জল। ষায়গ। ছিল; প্রচুর ঘাস জাঁন্মত। সেই ঘাস 

যাহারা ভোগ করিত, তাহার! তাহার জন্য খাজনা দিত। এই ঘাসের খাজনাই এই 

গ্রামটির প্রধান আয় ছিল। গ্রামটির নাম বড়া-_ঘাসের আম়ই তাহার প্রধান আয় ছিল 
বলিয়। শাসনে ইহ। ঘাসসস্তোগভাট্রবড়া গ্রাম বলিয়। উল্িখিত হইয়াছে । 

এই গ্রামটি খাঁড়ী বিষে অবস্থিত ছিল। খাড়ী ২৪ পরগণা জেলার ভায্মমণ্ড 
হারবার মহকুমার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম এবং তাহার চতুপ্পার্শবর্তী 

পরগণা । সঙ্গীয় ১নং মানচিত্রে খাড়ীর অবস্থান দ্রষ্টব্য । এই মানচিত্র সার্ভে ক্সব্, 

ইও্ডিয়ার ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত এবং ১৯৯৫ পধ্যস্ত সংশোধিত শিট এটলাসের ১২১ নং 

শিট হইতে অবিক্ল নকল করা । ইহাতে খাড়ী গ্রামের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ জুড়িয়া 
বড় বড় অক্ষরে 71727২77 লিখিয়া, খাড়ী পরগণপার অবস্থান দেখান হইয়াছে। 



৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ খিতীয় সংখ! 

5; মঞজলগুন ০ 

অবশ নলল ৩ 
বুক শে ডে খর 

রারঙেনপ০০ নয়া 

বড়! গ্রাম যে খাঁড়ী হইতে বড় বেশী দূরে হইবে না, তিক্ষহগ্ড নামটি তিখ-ইাড়া-রূপে 
পরিব়ি হইতে পারে, এই কল্পন| করিয়া লইয়া অন্গসন্ধান আরম্ত করি। বল্লালসেনের 

সীতাহাটি-শাসনে উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রামের সন্ধানই যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, প্রীচন্দ্রের 

পুল্ল-শাসনে উল্লিখিত কয়েকটি গ্রামের যে ভাবে সন্ধান মিলিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ 
বিশ্বান হইয়াছিল যে, খাড়ীর নিকটেই বড় এবং হাড়ার সন্ধান মিলিবে। মিলিলও 

তাহাই ! এ ১২১ নং শিটেই দেখি, খাঁড়ীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একেবারে 

ভাগীরথী-তীরে “হারা” গ্রাম । ভাগীরথী হইছে উঠিয়। এই গ্রামের উত্তর সীমানা দিয়া 

একটি ক্ষুদ্র নদী পূর্বদিকে বহিয়া গিম্সাছে ; ইহাঁরও নাম “হারা” নদী। ২৪ পরগণার 

মাজিষ্রেটের কাছে "হারার প্রকৃত বানান জানিবার জন্য পত্র লিখিলে, ভায়মণ্ড. 

হার্বারের সবর্ডভিশনাল অফিসার মিঃ এস. কে- গুহ তাহার ৯৬ই সেপ্টে্র, ১৯৩১ 

তারিখের 4374-21-22 নম্বর পত্রে জানাইলেন যে, গ্রামটির প্রকৃত বানান “হাড়” । 

এই স্থান ডায়মণ্ড হার্বারের মাত্র দুই মাইল দক্ষিণে, কুল্পি থানার মধ্যে । মাজিষ্টেট 

সাহেবের অন্কগ্রহে কুল্সি থানার ১+- ১ মাইল একখণ্ড মানচিক্র পাইয়! দেখিলাম, হাড়ার 
পূর্বেবে বড়বাড়িয়া গ্রাম (নং ৩) এবং তাহারও পূর্বে জাব-বাড়িয়া গ্রাম। এই জাব- 

বাড়িম্া অবিকল তাঅশাসন-বণিতবৎ উত্তরে, পুর্বে এবং দক্ষিণে হাড়া খাল দ্বার। বেষ্টিত । 

“ঘাসসস্ভোগ" “জাবএরই সংস্কৃত দ্ূপ এবং এই জাব-বাড়িয়াই যে ঘঘাসস্স্তোগভাক্টবড়া, 
গ্রাম» সেই বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হওয়া যাঁয়। “হণ” হাড়াতে পরিণত হইয়াছে, ণ্তিক্ষ' 

ূ কোর্ব গেল, বুঝা গেল না। 

*.. ১২। লক্ষমণসেনের বকুলতল! (মজিলপুর বা জয়নগর )-শাসন। এই শাসন 

সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যের জন্ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের 11750170915 ০£ 

1361)551, ৬০], 11], 0. 169-22 দ্রষ্টব্য | এই শাসনখান! মজিলপুরের জমিদার হরিদাস 
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দত্ত মহাশয় কাশীনগরের দক্ষিণস্থ বকুলতলা মৌঙ্জায় প্রাপ্ত হন। কাশীনগর, বকুলতল।, 

মজিলপুর, খাড়ী ইত্যাদি গ্রামের অবস্থান মানচিত্রে ভষ্টব্য। ননীবাবু ইহাকে স্থন্দরবন- 

শানন নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্ধু ইহ। জম্ননগর ব| মজিলপুর-শাসন বলিয়াও 

পরিচিত । প্রাপ্তিস্থানের নাম অনুসারে ইহা বকুলতল।- শাসন বলিয়াই পরিচিত 

£ওয়া উচিত। বনুলতল। খাড়ী হইতে মাইল দুই পশ্চিমে। এই শালন-প্রদত ভূমির 

পরিচয় এইরূপ, 

টনানিনি দারা কাগুলপুরচতুরকে পূর্বে শান্ত্যাগারিকপ্রভাস- 

শাসনসীমা দক্ষিণে চিতাড়িখাত্তাব্রনীমা পশ্চিমে শান্তযাগারিকরামদে বশাসনপূর্বপাশ্বঃলীম। 

উত্তরে শান্তযাগারিকবিঞুপানিগড়োলীকেশবগড়োলীভূমিসীম1-""মগুল গ্রামীয় কিয়ানপি 

হুভাগঃ*" 

২৪ পরগণার কলেক্টরী হইতে ১৮-১ মাইল মাপ আনাইয়। পূর্ববৎ অন্থসন্ধান 
করিয়া খাড়ীর ঠিক » মাইল পাশ্চমে (স্বল্প দক্ষিণে) রামদেবপুর ও তাহার পর্বে 

'মালেয়। গ্রাম পাওয়া গেল। এই স্থানগুপি বকুলতল| হইতে ৬।৭ মাইল পশ্চিমে । 
রামদেবপুর ম্থুরাপুর থানার অন্তর্গত। আমার এই “মণ্ডল গ্রাম*-অন্গসন্ধানকার্ষয 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে করিয়াছিলাম। ডায়মণ্ড হারবারের তদানীন্তন মহকুমাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সি. 

এইচ. ক্রসে এবং চব্বিশ পরগণার মাজিছ্েটে মহোদয়গণের মারফতে মথরাপুর থানার 

অধ/ক্ষ জানাইলেন যে, রামদেবপুরের পূর্বববন্তা, ম্যাপের এবং 10150150107 1156 এর 

[$1912-র (মালেয়া ), প্রকৃত বানান ও উচ্চারণ "মলয়া”। চিতাড়ি আজিও “চাতুয়া” 

নদী বলিয়া মানচিত্রে উল্লিখিত হয় এবং ইহারই একটি শাখ! বর্তমান কালের মানচিত্রে 

“মলয়, গ্রামের দক্ষিণদিকে প্রত দেখ। ষায়। কিন্তু তাশ্রশাসনের আমলেই উহা খাত' 

অর্থাৎ শুক প্রণ।লী মাত্র ছিল--এই সাড়ে সাত শত বত্সরে খাত মাঠ হইয়া গিয়াছে; 
কারণ, মথুরাপুর থানার অধ্যক্ষ মহাশয় মলয় গ্রামের দক্ষিণে কোন খাল বা শুফ খাতের 

চিহ্ন খুঁজিয়। পান নাই। প্রত্বান্লন্ধানে অভ্যন্তনয়ন কেহ যদি যাইয়। খোজেন, তবে 
হয়ত খাতের চিহু পাইতেও পারেন । কারণ, বর্তমান কালের মানচিত্রে দেখ! যায়, খালটি 

যেন হঠাৎ থামিয়! গিয়াছে--পশ্চিম দিকে উহার বিস্তার এই ভাবে হঠাৎ বন্ধ হইবার কোন 

কারণ দেখা যায় না। এই বিষয়ে মজিলপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ণ করিতেছি । “মলয়া”র পূর্বে গঙ্গাধরপুর* নামক প্রকাণ্ড মৌজা । উহ] খরিবেড়িয়া 

মতিলাল, ধুতখালি, ভাজনা, দুর্গানগর এবং বাহিরচর, এই গ্রাম কয়টির সমবায় । 
ইহাদের মধ্যে সকলের পশ্চিম্বস্তীটিই শান্তযাগারিক প্রভাসের শাসন ছিল; কিন্ত শাসন- 
প্রাপকের নামে গ্রামের নাম হয় নাই। মলয়ার উত্তরে কন্দর্পপুর ও সরসবাড়িয়া। 

এই ছুইটিই বিষ্ণপাণি ও কেশবের শাসন হইবে; কিন্ত এই দুইটি গ্রামও প্রাপকের 
নাম অন্ছসারে নাম পায় নাই। ১»নং মানচিত্রে 'রামদেবপুর? ও “মলয়ার; অবস্থান 

হইবে। মধুরাপুরের থানাধাক্ষ, মহাশয় রামদেবপুর ও মলয়ার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে উদ্ধত' করিতেছি,_ | 
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এই মলয়ার পশ্চিম সীমায় “শান্ত্যাগারিক রামদেব শাসন+»-বর্তমান রামদেব- 

পুরে সাক্ষাৎ, পাইয়া আর একথান। শাসনের প্রদত্ত গ্রামের অবস্থান নির্ণাত হইল 
বঙিয়। মনে হইতেছে । ঢোজবম্মের বেলাব-শাসনে শাসন-প্রদত্ত ভূমির নিম্নন্প 

বর্ণনা আছে, 

“পৌগু ভ্রক্তযন্তঃপাতি অধংপত্তন মণ্ডলে কৌশাধী অষ্টগঙ্ছণ গুসসংউপ্যলিকা গ্রামে -*1” 

ইহাও মনে রাখা আবশ্তক যে, বেলাব-শাসনগ্রহীতার নাম শান্তযাগারিক রামদেব শব্ম। | 

৬ভোজবশ্মের পিত। সামলবন্ম ১০০১ শকে বঙ্গে টব্দিক আনাইয়াছিলেন: বলিয়া 
ট্ষিক-সণাজে প্রবল প্রসিদ্ধি আছে । এই তারিখে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। 

১০০১ শক -১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ । তাহার পুত্র ভোজবশ্ম ইহার ১০1১১ বছর পরে সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়াছিলেন ধরিলে, ভোজবম্ম ১০৯০ গ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন পাইয়াছিলেন, এবং 

ভোজের পঞ্চম অন্দে প্রদত্ত বেলাব-শাসনের তারিখ ১০৯৫ ্রীষ্াব্দ হয়। লক্ক্পশসেনের 
বকুলতলা-শাসন খুব সম্ভবতঃ, তাহার দ্বিতীয় অন্ধের অর্থাৎ ১১৮০ গ্রীষ্টাব্দের * কাজেই 

উভয় শাসনের মধ্যে প্রায় ৮৫ বৎসরের তফাৎ । অনেকগুলি শাস্ত্যাগারিকের শাসন 

একস্থানে দেখিয়া মনে হয়, শান্তযাগারিকের। যেন মলঘার চারি দিকে একট! শাস্ত্যাগারি ক- 

উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ছুই শাসনের মধ্যের ৮৫ বৎসরে যে আর 

একজন রামদেব নামক শান্ত্যাগারিক জন্মিতে পারে না, এমন কথ! জোর করিয়া বল! 

যায় না। কিন্তু মলয়! বা মণ্ডল গ্রামপ্রাপক শান্ত্যাগারিক কৃষ্ণধর দেবশন্মার পূর্ববর্তী 

শান্ত্যাগারিক রামদেব শম্মাকে যেন বেলাব-শাসনের রামদেব বলিয়াই বোধ হইতেছে । 

উহার অধঃপত্তনমণ্ডল খাড়ীমণ্ডলেরই সংস্কৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। বশ্মদের 

আমলে ক্ষুদ্রতর ভাগটির নাম ছিল “কৌশান্বী অষ্টগচ্ছ খগ্ুল। পরবর্তী সেন আমলের 
জরিপে উহ। কান্তললপুর চতুরক নাম পাইয়াছিল। রামদেবপুরের পশ্চিমবর্তা গ্রামের 
নাম কাউতঙগা, উহার দক্ষিণাংশ দড়িকাউতল| বলিয়! পরিচিত । ইহাই হয়ত দেন 
আমলের কাস্তল্লপুর চতুরক হইবে। চতুরক নামক ভূমিবিভাগের উল্লেখ সেনদের 
অন্যান্ত শাসনেও পাওয়া যায়। এই চতুরকগুলি জরিপসংক্কাস্ত চতুক্ষোণ ভূমিভাগ বলিয়া 

মনে হয়, কিন্তু ইহাদের আয়তন কিন্ূপ ছিল এবং কি নিয়মে এই বিভাগ সংঘটিত 
হইত, সেই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে । 

_ বেলাব-শাসনের অধঃপত্তন মণ্ডল এবং বারাকপুর ও বকুলতলা-শাসনের খাড়ী 

বি ও মণ্ডল যদি একই হয়, তবে বশ্দধদের রাজ্যের আয়তনের একটা ধারণ পাওয়া 
যাইতেছে । ৬ভাগীরঘী, গঙ্গ। এবং মেঘনাদ, বশ্মদের রাজ্যের সীমানা ছিল বলিয়া বোধ 

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবস্তাঁ মহাশয় লক্ক্পণসেনের রাজ্য প্রাপ্তির বৎসর ১১** শকাব বা ১১৭৮ 

বষ্টা বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 100. 15 0097%905, ওয় খণ্ড, পৃ ১৮৯। 



ধঙ্গাব ১৩৩৯ ] লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন ৮১ 

হইতেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশগ্ধ বেলাব-শীলনের কৌশান্বীকে রাজশাহী 

জেলায় কুনুম্বা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (). 4 5. 3.৭. 5.-৬০1. 50১0, 725) 

এবং ননীবাবুও তাহার পুস্তকে সেই মতটি উদ্ধত করিয়াই (05001960193 0? 739781, 

0. 79) কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন । কিন্তু এই স্থান যে রাজশাহীতে অর্থাৎ তৎকালীন 

বরেন্দ্রীর অন্তর্গত হইতে পারে না, তাহা জোর করিয়াই বলা যায়। বরেন্দ্রীতে তখন 

রামপালের পূর্ণ প্রতাপ এবং রামচরিত-মতে প্রাপ্দেশীয় বর্মরাজগণ নানা উপহার দানে 

বামপালকে আবাধন। করিয়াছিলেন । 

এই রামদেবপুর) মলয়া এবং জাববেড়িয়ার অবস্থান দেখিয়া এবং উহাদ্দিগকে 

পৌও বর্দনতুক্তির অন্তর্গত দেখিয়া, একটা বিষয় পারার বুঝা যাইতেছে । বর্শদের 
আমল হইতে ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং আদিগঙ্গাতে 

ভাগীরথীর শ্তোত যদি কোন যুগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে সেই ষুগ ইহারও পূর্বববর্তা | 

জাববেড়িয়া, বড়বেড়িয়। ও হাড়। গ্রাম সংলগ্ন, এবং হাঁড়। ভাগীরথী তীরবস্তা। লক্্মণসেনের 
গোবিন্দপুর-শাসন আলোচনাকালে দেখা যাইবে, উহাতে উল্লিখিত বর্দধমানভুক্তির অন্তর্গত 

বেতড্ড চতুরকের পূর্বে জাহুৃবী প্রবাহিত বলির! উল্লেখ আছে এবং বেতড় আজিও 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী গ্রাম। 

রামদেবপুর হইতে ভাগীরীর তীর বর্তমানে চারি মাইল পশ্চিমে । জাববেড়িয়া 

হইতে উহা মাত্র দুই মাইল পশ্চিমে । এই সমস্ত জল! এবং বসতিবিরল জাপ্নগায় 

ব্রাহ্ষণগণের শাসনগ্রাম গ্রহণ দেখিয়। মনে হয়, ভাগীরথীর নিকটবর্তী থাকিবার প্রবল 

আগ্রহেই সম্ভবতঃ এই সকল স্থান ব্রাঙ্গণ-শাসনে সমাকীর্ণ হইম্বাছিল। 
জাববেড়িয়, মলয়া এবং রামদেবপুরের অবস্থান দেখিয়! নিঃসন্দেহ হওয়! গেল যে, 

বর্তমানভাগীরথীন্ত্রোতই প্রাচীন পৌও বর্ধনভূক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীম! ছিল। 

বদ্ধমানভূক্তির সীমানিণয় 

পৌগ বর্ধনতুক্তির সীমা উপরে মোটামুটি নির্ণাত হইল। এখন বর্ধমান- 
ভূক্তির সামা! কি ছিল দেখ! যাকু। 

১। বর্ধমানভুক্তির অস্তিত্ব প্রথম জান! যায়, বল্লালসেনদেবের নৈহাটি-শাসনে। 
এই শাসন-প্রদত্ত তূমির পরিচয় এইব্ূপ,__- 

শ্রীবর্ধমানতুক্যন্তঃপাতিঙ্ছাত্তররাঢ়ামণ্ডলে হ্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং.*.**এবং চতুঃসীমা বচ্ছিন্নঃ 
বালছিটঠা গ্রামঃ ।+** *০* তত, 

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়.বখন এই শাসনখানি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তখন তিনি শাসন-প্রদত্ত বালহিট্ঠ। গ্রাম এবং তাহার সীমায় 
উদ্লিখিত জলশোথী, খাওয়িক্প1, অস্বস্গিলল।, মোলাড়ন্দি, এই গ্রাম কয়টির আবস্থান 
নির্ণ্ঘ করেন। ইহাদের নাম প্রা অবিকৃতভাবেই আজ পর্যন্তও বর্তমান আছ়ে। 
উহ্বাদের নাম ষথাক্রমে বালু টিয়া, জলশোথী, খাঁড়ুলিয়, অন্থল গ্রাম ও মুড়ন্দি। কৃতজ্ঞতার 
সহিত এ স্থানে ম্বীকার করিতেছি যে, তারফবাবুর এই চমত্কার অবস্থাননির্ণয় ০দখিয়াই 

৯১ 
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আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, বঙ্গীয় তাত্রখাসনগুলি দ্বার। প্রদত্ত অধিকাংশ গ্রামই 

অনুসন্ধান করিলে পাওয়। যাইবে । আঙ্গ প্রায় ১৫১৬ বৎসর পর্যাস্ত এই দিকে অবিশ্রাম 

চেষ্টা করিয়া থে ফলটুকু লাভ করিরাছি, বৃহস্তব ফলের অপেক্ষার না থাকিমা আজ তাহাই 

বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনসমাজসমক্ষে উপস্থিত করিলাম । 

নিম্নে প্রদত্ত মানচি খানি তারকবাবুধ প্রদত্ত মানচিত্র হইতে গৃহীত । ইহাতে বর্তমান 

মুশিদাবাদ ও বর্ধমান জেল।র শীন।নার অপপ্িত এবং ভাগীরধী হইতে ৪1৫ মাইল পশ্চিমে 

স্থিত শাপন-প্রদত্ত গ্রাম বালুটিয়ার অবস্থান দৃষ্ট হইবে। 

২ম মান িজঅ- টিনা 
নি 

প্র কি 
্ 

রি 

নিও চিহিহার ৫ 

4৯ লে জাছি | ৮৮ জল শোসি। বেয়া পুর 

বাল্টিয়া 

৮ বাঙ্গা চিকরি 
রী ৪ ৩৬ 

২৬. 

২২২৫ সীতা হাটী (োন্র-শালন প্রান্তিস্থান) 
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এই স্থান উত্তররাঁঢ়ের "স্বল্পদক্ষিণবীথিতে” অর্থাৎ প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। 
উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাটের সীমা নির্ণয়ে এই তথ্য কাঁজে লাগিবে। 

২। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসন | 

এই শাসনখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গামে 
পাওয়। যায় । এই শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এই»__ 

“বদ্ধমানতুক্তযস্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ডচতুরকে পূর্বে জাহ্বীশ্রবস্তী 

অর্ধসীমা। দক্ষিণে লেওঘদেবমগ্ডপীসীম1। পশ্চিমে ডালিগক্ষেত্রসীমা উত্তরে ধশ্মনগরসীমা । 
ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো - বিড্ডারশালনঃ--"৮ 

পূর্ব্বে বহমান! জাহুবীর উল্লেখ থাকাক্স এবং ভাগীরথাতীরস্থ সুপরিচিত বেতড় 

গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়ায় শাসনভূমির স্থাননির্দেশ কঠিন কাধ্য হয় নাই। এই শাসন 

এবং বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন হইতে ভাগীরঘীই যে পৌগু.বদ্ধনভৃক্তি এবং বদ্দমান- 

ভুক্তির মধ্যস্থ সীমা, তাহ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে । 
বেতড় এক সময় বিখ্যাত স্থান ছিল । শ্রীধুক্ত ননীবাবু তীগার 17050000019 

01 1321058] গ্রন্থে-0306557 117 691705/191) 13)15006৮”  (0825 94) বলিয়া এবং 

রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসের ৩৩৫ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াই বেতড়ের স্থাননিদ্দেশ 

সমাপ্ত করিয়াছেন । রাখালবাবুর পুস্তকে বেতড়-সম্বন্ধে এই পাওয়া! যায়, 
“বেতড্ড বর্তমান হাওড়া জেলাম্ম অবস্থিত-_-বেতড় গ্রাম। বেতড় কলিকাতার 

উৎপত্তির পূর্ববকাঁল পধ্যস্ত একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বড় বড় বিলাতী জাহাজ ভাগীরথী 

বিয়া সপ্চগ্রাম পর্যযস্ত পৌছিতে পারিত ন1 বলিয়া বেতড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিত, 
এবং বিলাতী জাহাজ ভারতীয় মাল বোঝাই করিয়া চলিয়। গেলে লোকে বাজার 

পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া! যাইত ।” 

ইহা হইতেও কিন্তু বেতড় হাওড়া জেলার ঠিক কোন্ স্থানে ছিল, তাহ বুঝা 

গেল না। 

হাওড়ার গেজেটিয়ারে বেতড়-সম্বদ্ধে অনেক খবর দেওয়া! আছে, কৌতুহলী পাঠক 
শ্রীযুক্ত ও'মালি ও মনোমোহন চক্রবর্তি-সম্পাদিত হাওড়া গেজেটিয়ারের (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের 
সংস্করণ ) ১৯১২০১২৩১১৫ ১১১৫২ পৃষ্টা দেখিতে পারেন। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের 

মনসামঙ্গলে বেতড় এবং তথাকার দেবতা বেতাই চগ্ডীর উল্লেখ আছে। আকবরের 

রাজত্বকালে ১৫৭৮ শ্রীষ্টাব্বে চেজারে ফেডেরিকি নামক ভেনিসীয় পর্যটক বেতড়ে আসিয়া 

এবং বেতড়ের মরস্মী বাজার দেখিয়া যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই রাখালবাবু 

তাহার ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭১৪-১৫ খ্রীষ্টাঞ্ধে হাওড়ার 

নিকটস্থ ষে পাচখানা গ্রামের বন্দোবস্তের জন্য দ্রিলীর সম্রাট ফারুখসিয়ারের নিকট প্রার্থনা 
করিয়া বিফলমনোরথ হন, বেতড় তাহাদের মধ্যে একটি। ১৭৮৩ স্রীষ্টাব্বে আকহ্কিত 
রেনেলের মানচিত্রের ১৯ সংখ্যক পত্রে বেতড়ের অবস্থান প্রদশিত আছে। উহা 
হইতে দেখা যায়, আদিগঙ্গার মুখের ঠিক বিপরীত দিকে বেতড় অবস্থিত ছিল (নিয়ে 
প্রদত্ত চিত্র ত্রষ্টব্য )। বেতড় এখন হাওড়া সহরের অস্ততূকক্ত হইয়া গিয়াছে । বর্থমান 
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শালিমার হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্যন্ত ভূভাগই প্রাচীন বেতড়ের সংস্থান । 

হাওড়া সহরের উত্থানে শাসনে উল্লিখিত ভালিত্বক্ষেত্র, ধর্শনগর), বিড্ডার ইত্যাদি নাম 

শনং মানচিত্র 

লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। ধাহার স্ৃবিধা আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে 
পারেন, ইহাদের কোনটির স্থৃতি আজিও আছে কি ন1। 

পশ্চিম খাঁটিকার উল্লেখ হইতে সেন আমলের চতুরকগু!লর আকৃতি কতকটা 
অস্থমান করা যায়। সমস্ত দেশটা জরিপ করিয়! উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিমাভিমুখী এক 

এক কোণবিশিষ্ট, সম্ভবতঃ সমানায়তনের কতকগুলি চতুফোণে সমগ্র দেশ বিভক্ত 

হইয়াছিল। পার্্স্থ চিত্রে ইহার স্বরূপ বুঝ! যাইবে। 
প্রত্যেক চতুফ্ষোণ বা চতুরক উহার অন্তর্গত কোন উ 

বিখ্যাত গ্রামের নামে নামাস্কিত হইত। চতুরকগুলি 
স্বভাবতঃই চারিটি ক্ষুদ্রতর চতুফ্ষোণে বিভক্ত হইত। : 
উহাদ্দিগকে বলিত খাঁটিক। ব। বর্তমান কালের ভাষায় ঠ 

-খাটিয়া। দিক্ অনুসারে উহাদের এক একটি পূর্ব, প 2 
পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ বলিয়৷ উল্লিখিত হইত। 

এই বেতড় ও বাল্পহি্টার অবস্থান দেখিয়' 

জাহ্বী বা ভাগীরঘীই ষে বর্ধমানভূক্তির পূর্ববসীমা, 
সেরটবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। উত্তর দক্ষিণে এই ভূক্তির বিস্তৃতি-সম্বদ্ষেও একট] ধারণ। 

পাওয়া গেল। বর্ধমানভূক্তি :প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন বাট দেশ? কিন্তু পরে বর্ধমানভূক্তির 

পশ্চিমসীমা নির্ণয়কালে দেখা যাইবে, রাটের সমত্তটাই ইহার অন্তর্গত ছিল না । সেই 
প্রসজে ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমাও নির্ণাত হইতে পারিবে । 
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এতকাল পর্য্যস্ত ধারণ! ছিল হে, প্রাচীন কালে বহ্দেশ পৌগু,বর্ধন ও বর্ধমান, 

এই ছুই তুক্তিতেই বিভক্ত ছিল। নবাবিষ্কত শক্তিপুর-শাপনে দেখা যায়-_-কক্বগ্রামতৃক্তি 

নামক আর একটি ভুক্তির স্থানও আধুনিক বজের সীমার মধ্যে করিতে হইবে । অতি 
সহজেই বুঝা যায় যে, পৌগু,বর্ধনভূক্তি ও ব্ধমানতূক্তি বাদ দিয়া বাঙ্গাল দেশের 
যতটুকু থাকিবে, তাহাই কঙ্গ্রামতুক্তি বলিক্কা ধরিতে- হইবে । 

কঙ্কগ্রামভুক্তির সীমানির্ণয় 

শক্তিপুর-শাসন হইতেই প্রথম কক্কগ্রামতুক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। শক্তিপুর- 

শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এইরূপ, 

২৬ ছত্র।--..-.শ্রীমধুগিরিমণ্ডলাবচ্ছিন্ন কুস্ভীনগর 
২৭ ১ 1--..**প্রতিবন্ধ কক্কগ্রামতৃক্ত্যস্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুতররাঢ়ায়াং কুমারপুর 

চতুরকে পূর্বে অপ-। 
২৮। রাজোলিসমেতমালিকুণ্ডাপরিসরভূঃসীমা দক্ষিণে [6 ]বধুঃস্থলীয় ভাগড়ীখণ্ড- 

ক্ষেত্সংসীমা 
২৯। পশ্চিমে অচ্ছমাগোপথঃসীম! উত্তরে মোর নদীসীমা ইখং চতুঃসীমা বচ্ছিননঃ 

ষট্ত্রিংশডূব্রোণাত্মকঃ 
৩০। সম্বৎসরেণ সার্দশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ বারহকোণাবাল্লিহিতা নিম পাটক সম্থন্ধি 

ভূদ্রো। 
৩১1 -ণ৭ চতুষ্টয়োপেত পাটক্ছয় সম্তে রা'ঘবহট্টপাটকম্তথাচতুরকে পূর্বে 

চাঁকলিকা জো।__ 

৩২। লী সীমা দক্ষিণে বিপ্রবদ্ধা জোলী সীম! পশ্চিমে লাঙ্গল জোলী সীমা 

উত্তরে পরজান। 

৩৩। গোপথঃ সীম ইখং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নক্তিপঞাশভূদ্রোণাত্মকঃ স্ৎসরেণ সাদ্ধশ 

৩৪। ত ছ্য়োৎপত্তিকে। দ্বামরবড়। সমেত বিজহারপুর পাটকা্ ঃ ]এবমেতথাদ্ব]য় 

বিলিখিত ূ 

৩৫। নাম সীমং ভূসীমাদ্যবচ্ছিন্নৎ দেবব্রাঙ্ণাদিভূবহিঃ গোপথাদ্যতৃ--বাস্তভৃ- 

সহিতং বুষভশ- | 

৩৬। স্কর নলেন উননবতিভূপ্রোণাত্মকং সম্বংসরেণ পঞ্চশতোৎ্পত্তিকং রাঘবহট্টবার 

৩৭। কোণানিমাবস্থিতখগুক্ষেত্রভূপ্রোণচতুষ্টয়াত্মকবাল্লিহিত1 পাটক দ্বামরবড়া 
৩৮ । পাটক সমেত বিজহারপুর পাটকমেতৎ ষট্পাটকং 

এখন তাত্রশাসনের এই অংশ পরিফাররূপে বুঝিতে চেষ্টা কর যাক । ্ 

শাসন-দত্ত ভূমিগুলি কক্গগ্রামভৃক্তির দক্ষিণাংশে উত্তর-রাঢ প্রদেশে কুভীষগর 

(বিষয়ে?) মধুগিরি মণ্ডলে, কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত জমী ছুই খণ্ডে 
মোট ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ছিল। প্রথম খণ্ড ৩৬ ভ্রোণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ ভ্রোণ। প্রথম 
ও দ্বিতীয় খণ্ডের সীমাদি নিয়চিত্রঘয় হইতে পরিফাররূপে বুঝা যাইবে । 
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প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড 
বারহকোণা, বাল্লিহিতা, নিম।, দামরবড়া, বিজহারপুর, এই 

বাখবহট, এই চারি পাটকের দুই পাটকের মধ্যে 

মধ্যে ৩৬ দ্রোণ ৫৩ দ্রোণ ভূমি 

মোরনদী পরজান গোগথ 

বারহ- ছি ছি 
ক তি 

কোণ। ৬ দ।খড়বড়। পর 
সি মোরগ র্ 

শি ৬ এ) 
বাপ্সিহিত।] ও রি ্ 

নত এ 
ডি চি 48 এ ৬ বিজহ।পপুর -) 

নিমা তি 

বিষ্স্থলীয় ভাগড়ী খগুক্ষেতর নিতো 

একউ চতুরকে দুই খণ্ড ভুমি অবস্থিত ছিল, কাঁজেই খগ্ুদয় পরস্পর হইতে বেশী 
দুরে হইবে না। 

এখানে কয়েকটি সমস্যার মীমাংস। দরকার। প্রথমতঃ কক্কগ্রাম নামটি বড় 
সন্দেহজনক লাঁগিতেছে । রমেশবাবুর প্রবন্ধের সহিত শাসনের যে ছবি মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহা দেখিয়া যতদূর বিবেচনা করা যায়, ক্কঞ্,ম পাঠ বিশুদ্ধ বলিরাই মনে হয়; 

কিন্ত তবুও নানা সন্দেহ মনে জাগে । পৌগু বদ্ধনতূক্কির আয়তন যাহা আমরা দেখিতেছি, 
তাহাতে এই সিদ্ধান্তই ম্বাভাবিক যে, ভুক্তিগুলি দেশের প্রকাণ্ড বিভাগ ছিল। প্রাচীন 

পৌগু,বদ্ধনতৃক্তি প্ররুত পক্ষে বর্তমান কালের রাজশাহী, ঢাক! ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশন 

লইয়। গঠিত ছিল। তৎ্কালে বর্তমান কালের চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়াই 
ধর হইত না, উহা! সমতট নামক ভিন্ন প্রদেশ ছিল। বর্তমান কালের তিন বিভাগ 

লইয়া পৌগু.ভুক্তি হইলে, বর্ধমানতুক্তিটা অন্ততঃ পক্ষে একটা গোটা বিভাগ লই 
গঠিত ছিল, এই অঙ্থমানই ম্বাভাবিক। উহাদের মধ্যে নূতন আর একট! ভূক্তি কক্কগ্রাম- 
ভৃক্তির স্থান কোথায়? “কক্কগ্রাম তাত্রশাসন-খোদাইকারের ভুল নহে তো? “বর্ধমান? ও 

“কক্কগ্রাম” দুইটি নামের বর্ণবিন্তাসে অতি সহজেই ভূল হইতে পারে । - প্রথম অক্ষর «ক, 

ও “ব”তেও ভূল হওয়া সহজ | ম্ক” এবং “্ধ* সেন-যুগের শাসনে দেখিতে ঠিক একই প্রকার, 

প্রভেদ মাত্র উপরে এবং '-র (*)তে। মধ্যে বসিলেই রেফ. হইল, দক্ষিণ দিকে সরিয়া 

বসিলেই ও-র পুঁটলি হইল। গগ্র"ও “ম'তে এবং “ন* ও “মতে তুল হওয়াও সহজ । 
ূলীসনখানা। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্বক। যদি কক্ষগ্রীমই ঠিক পাঠ 
হয়, তবু উহ! বর্দমানেরই অশুদ্ধ রূপ কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ ঘুচিবে না। আর, একটা 
ভূক্তির নাম 'গ্রামা"স্ত হওয়াও সঙ্গত মনে হয় না। 

অপর পক্ষে এই বলার আছে ফে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে আক্রমণের আশঙ্কায় 
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পশ্চিমাঞ্চলের ভূক্তিগুলির আকৃতি ছোট ছোট করা হইয়া থাকিতে পারে। ভাগীরথীর 

পশ্চিমস্থ ভূভাগে শুধু বর্ধমান ও ক্ষগ্রামই নহে, আরও একটি ভুক্তির স্থান আমাদের 

করিতে হইবে । এই ভক্তির নাম দগুভুক্তি, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ-লিপিতে দক্ষিণ 

রাঢ় ও উত্তর-রাটের সহিত ইহার উল্লেখ আছে । ইহার অবস্থান পরে আলোচ) । 

দ্বিতীয় সমন্যা _দক্ষিণ বীথি, কাহার দক্ষিণ বীথি? শাসনে আছে--«কগ্ষ গ্রাম 

ভুক্তযস্তঃপাতিদক্ষিণ বাথ্যামুত্তররাঢায়াং কুমারঞুপ্রচতুপকে 1” 

বল্।লসেনের নৈহাটি-শাসনে আছে, “বদ্ধমানভূক্ত)ন্তঃপা তিন্থ্যতরর।2।ম্গুলে 

স্বল্পদক্ষিণবীথ্যা২১, । 
টনহাটি-সসনে পরিঞ্কারই উত্তররাঢ।নগলের দক্ষিণ বীথির কথা বল। হইতেছে । 

শক্তিপুর-শ।সনে কিন্তু কক্কগ্রাবভূ(ভ্তর দক্ষিণ বীথির কথ! বলা হইতেছে বলিয়া 

বোধ হয়। প্রদত্ত ভূমি যদ্দি কক্ষগ্রাম্ক্তির দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত ছিল বলিষ। এইবূপে 

নেরারিত হয়, তবে কঙ্ষগ্রামভুক্তির অবস্থাননির্ণয় সহজ হয়। পরে দেখ। যাইবে, 

শক্তিপুর-শাসনের গ্রাম নিম।-বালুটি--বারণ টনহীটি-শাসনের বালুটিয়া অপেক্ষা 

অনেকটা উত্তরে । বালুটিয়৷ ব। বাল্পহিট্র। উত্তর-রাট়ের স্বল্পদক্ষিণবীথিতে হইলে, তাহার 

উত্তরস্থ নিম1-বালুটি-বারণ গ্রাম উত্তর-রাঢের পুরাপুরি দক্ষিণ বীথিতে হইতে পারে না। 

শক্তিপুর-শাপন-প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা সহজবোধা নহে) তাই এই বর্ণনাগুলি 

পরিঞাররূপে বুঝিবার চেষ্টা কর। আবশ্যক । 

 প্র“ন্ত ভূমির বর্ণনার তিনটি স্থানে আছে। যথ।»-- 

১। প্রথম খণ্ডের বর্ণন।,-- 

২৯ ছত্র। ইখং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্ত্রিংশভূত্রো ণাত্মকঃ 

৩০ ছত্র। সন্বৎসরেণ সার্দশতৎয়োৎ্পত্তিকঃ বারহকোণাবালিহিতাঁনিমাপাটক 

সম্বন্ধিতৃত্রো- 
৩১ ছত্র। ণ চতুষ্টয়োপেতপাটক্বয়সমেত রাঘবহট্রপাটকঃ। 

এই বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুদি অবধার্ধ্য,_ 
(১) এই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৩৬ দ্রেণ। 

(২) ইহার বৎ্সরিক আয় ২৫০ পুরাণ। 

(৩) নিম। গ্রামের চারি দ্রোণ, বারহকোণ| এবং বালিহিত। নামে পরিচিত 

দুইটি আস্ত পাটক, এবং রাঘবহট পাটক, এই সমন্তে মিলিয়া ৩৬ দ্রোণ ভূমি । 

২। ২য়খণ্ডের বর্ণনা, 

৩৩.ছত্র। ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্্ত্রিপঞ্চাশভূপ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সাদ্ধশ 
৩৪ ছত্র। তদ্বয়োততিকে দামরবড়াসমেত বিজহারপুরপাট কঃ। 

এই বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত তথ)গুলি অবধার্যয,__ 

(১) এই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৫৩ দ্রোণ। ১ 

(২) ইহার বাৎসরিক আয় ২৫* পুরাণ । ই 

(৩) বিজহারপুর এবং দামরবড়া, এই ছুই পা্টকের মোট পরিমাণ এই ৫৩ 

ভ্রোণ ভূমি ।' : | 
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৩। এই দুই খণ্ডের মিলিত বর্ণন1,২__ 
৩৪।৩৫ ছত্র ॥ এবমেতদ্বয় বিজিখিত নামপীমং ' 

৩৫1৩৬ ছত্র। *** ** ৮ বৃষভশস্করনলেন উদনবতিকূহোপায়ক সন্বংসরেণ 
পঞ্চাশতোৎ্পত্তিকং রাঘবহ্ষ্ট বারহ 

৩৭। কোণানিমাবস্থিত খগুক্ষেত্র ভূদ্রেণ চতুষপ্াত্মক বাল্লিহিতাপাটক দামরবড়|। 
৩৮। পাটকসমেত বিজহারপুরপাট কমেতৎ্ষট্পাট কং। 
এই বর্ণন। হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবধার্ধ্য,__ 
(১) দুই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৮৯ ভ্রোণ॥ 
(২) বাৎসরিক আয় ৫০* শত পুরাণ । 
(৩) এই ৮৯ দ্রোণ ভূমিতে পৃথক্ নামবিশিষ্ট পাটক ছিল ছয়টি ; যথা,_£রাঘ বহট, 

বারহকোণ।, নিমা, বাল্লিহিতা, দামরবড়া, বিজহারপুর। ইহাদের মধ্যে নিমাবস্থিত 

ভূমির পরিমাণ মাত্র ৪ দ্রোণ_-বাকী পাঁচটি আন্ত পাটক। প্রথম খণ্ডে চারিটি পাটকে 

মোট শমী ৩৬ দ্রোণ এবং নিমার চারি দ্রোণ বাদ দিয়। বাকী ৩২ দ্রোণে তিনটি আস্ত 

পাটক। দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি পাটকে ৫৩ দ্রোণ। কাজেই শক্তিপুর-শাপনে পাটক পাড়া, 

'্র্দে ই ব্যবহ্ৃত। কিন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূনি বুঝাইতেও যে পাটক শব্দটির ব্যবহার 
হইত, বঙ্গীয় শাসনগুলির আলোচন1 করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়। 

গুপ্তদ্দের আমল হইতে আরম্ভ কর! যাকৃ। গুপ্ু-যুগের গুপ্তাব্দ ১৫৯ বর্ষের পাহাড়পুর- 

তাঅশাসন, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত কর্তৃক [12119751018 [0109 পত্রিকার বিংশ 

খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। এই তাত্রশাসন দ্বারা পাচ খণ্ডে মোট দেড় কুগ্যবাপ 

ভূমি দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে বিভিন্ন খগ্গুলির নিয়লিখিত ফর্দ আছে। 
বট গোহালি ১0০ ভ্রোণ 

পৃষ্টিম। পোষ্ট্রক ৪ ব্রোণ 
গোষাটপু ৪ দ্রোণ 
নিত্ব গোহালি ২ দফ্রোণ ২ আঢাবাপ। 

ইহাই যখন মোট ১॥* কুল্যবাপ, তখন এই শাসন হইতে জানিলাম--৮ ব্রোণে এক 
কুল্যবাপ হয় এবং ৪ আডঢ়াতে এক প্রোণ হয়। 

লোকনাথের ব্রিপুরা-শসন,__-অধ্যাপক শ্রীুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক 
12101215100018 11701০5-র পঞ্চদশ খণ্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। এই শাসনের ভূমি 

পাটক ও ভ্রোণে গণিত, কিন্তু কত দ্রোণে এক পাক, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। 
শ্রীচন্দ্রের অপ্রকাশিত ধুল্প।-শাসনে ' (শ্রীযুক্ত ননীবাবুর [17900100179 01 73617251, 

৬০1, [1], ১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় এই শাসনের সংক্ষিপ্তনার দেওয়া হইয়াছে) পাচট গ্রামে 

নিম্নলিখিত মত ভূমি দেওয়৷ হইয়াছে,__ 
ছুর্বপত্রা গ্রামে ৪ হাল 
লোণিয়৷ জোড়। প্রস্তরে (- পাথর মাঠ ) ওভাল 

রি তিবর বিল্লী (বর্তমান নাম তিজী) গ্রামে ৩হাল 
৫ পন্কড়িমুণ্ড গ্রামে ২ হাল ৬ প্রোণ 

বহুপত্তর। গ্রামে হাল 

মোট ১৯ হাল ৬ দ্রোণ 
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এই শাসন হইতে হাল ও ভ্রোণের সম্পর্ক বুঝ গেল না। 

সেনযুগের কোন্ শাসনে কি পরিমাণ ভূমি দেওয়া হইয়াছে, তাহ নিম্নে দেখান 
গেল। 

বিজয়সেনের বারা কপুর-শাসন 9 | ৮ ূ 

বল্লালসেনের নিটাগসির 80». ১ ূ চি 

লম্ম্মণসেনের আহুলিয়া-শাসন হি | ৯ ্ ৰ ১ ৩৭ ূ ১ 

ক অনরাডিলা।! 4 ূ ৪ | সা 

শ সললাপগন 10০10 21 » 
ক. গোবিন্দপুর-শাসন ৫ ্ ৬০ | * ১৭ 

এ. শকিগুপাসন 1 ৮৯11২ 

লক্্পণসেনের মাধাইনগর-তাত্শাসনে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ১৯১ গাড়ী। 
লীলাবতীর মতে ১৬ দত্রোণে এক খাড়ী। যখা,_ 

দ্রোণস্ত খাধ্যাঃ খলু যোড়শাংশঃ 

স্যাদাঢ়কে। দ্রোণচতুথভাগ্ঃ | 

প্রস্থশ্চতুর্থাংশ ইহাঢকস্তয 

প্রস্থাজ্বিরাদৈ)ঃ কুড়বঃ প্রদিষ্টঃ ॥ 
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত কোল্ক্রকের অন্থবাদ-সমন্থিত লীলাবতী । 

১৮৯৩ শ্রীঃ, মূলের ২য় পৃষ্ঠা । মাধাইনগর-শাসনের ১৯১ খাড়ীতে মাত্র ১৬৮ পুরাণ বাধিক 

আয় হইত। কাজেই এই জমী ১৯১১৮১৬-৩০৫৬ ভ্রোণ পরিমিত হইতে পারে না। 
কাজেই এই খাড়ী লীলাবতীর খাড়ী নহে। 

কলিকাত। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, সম্ভবতঃ বিক্রমপুর-মধ্যপাড়। গ্রামে প্রাপ্ত 

বিশ্ববূপ সেনের তাঅশাসনে জমীর মাপ উন্নান বা উদ্দান দ্বারা গপিত। উন্মা্র 
ভগ্নাংশেরও উল্লেখ আছে । কিন্ত উহার বিশেষ কোন নাম দেওয়া নাই। ক 

বর্তমান কালের চৌক ও আন৷ লিখিবার অঙ্ক দ্বার৷ লিখিত। উপরের ভালিক! হইতে 
দেখ। যাইবে, উত্থানের পরবর্তী ভাগ কাকিনী; নৈহাটি, আহুলিয়! এবং বকুলতলা- 

১২ 
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শানে যথাক্রমে ৩, ১ এবং ২।০ কাকিনী উল্লিখিত । কাকিনী ; অর্থ কপর্দক বা কড়া, এবং 

চারি কডায় এক গণ্ড৷ চিরপ্রসিদ্ধ। তাত্রশাসনগুলিতেও কাকিনীর পরিমাণ ৪ ছাড়াইয়া 

যায় নাই দেখিয়া, ৪ কাকিনীতেই এক উন্মান হইত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি তাহাই 

হয়, তবে বকুলতলা-শাসনের ২৩ উন্মান ২॥০ কাকিনী ২৩।// রূপে লিখিত হইত এবং 

বিশ্বরূপসেনের মধাপাড়া-শাসনের ভূমির পরিমাণ-স্থচক অঙ্গুলি এই সঙ্কেতমতই 

বুঝিতে হইবে। 
কত উন্মানে এক আঢ়া হইত, তাহা! বুঝা যাইতেছে না। নৈহাটি-শাসনে উন্মানের 

উচ্চতম সংখ্য। ৪৩ পর্য্যস্ত পাওয়৷ যায় দেখিয়া মনে হয়, ৬৪ উন্মানে এক আঢ়া হইত। 

৪ আঢায় এক দ্রোণ, লীলাবতীর আধ্যায়ও আছে, পাহাড়পুর-শাসন হইতেও দেখা 

গিয়াছে। 

পাহাড়পুর-শাসন হইতে জান গিয়াছে, ৮ দ্রোণে ১ কুল্যবাপ হইত। কাছাড় 

জেলায় এই কুলাবাপ মাপ আজিও কুলবায় বলিয়া পরিচিত । কুলবায়ের অপর নাম 

হাল (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রন্দ্র গুহ-প্রণীত “কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, ১৫২ পৃঃ )। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা- 
শাসনে এই হাল ব। হলই উল্লিখিত হইয়া থাকিবে । কুলবায় কুড়বাতে পরিণত হুইয়। 

পরবর্তী কালে বিঘার সমানার্থক বলিয়! গণ্য হইত। প্রাচীন কুলবায় কিন্তু পরিমাণে 

বর্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বড় ছিল। 

ভূমির মুল্য সকল স্থানে সমান ছিল না। শক্তিপুর-শাসনে ৮৯ দ্রোণে বৎসরে 
৫০০ শত কপর্দক-পুরাণের উত্পত্তি হইত। গোবিন্দপুর-শাসনের ভাগীরথীর পারস্থিত 

বেতড়ের জমীর মূল্য যে কত অধিক ছিল, তাহা ইহা! হইতেই বুঝ ধাইবে যে, উহার প্রদত্ত 
৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমিতে বাৎসরিক আয় হইত ৯০* পুরাণ। তবে গোবিন্দপুর- 

শাসন-প্রদত্ত ভূমি ৫৬ হাত নলের মাপে, ৩২ হাতের নহে। 

সেন-শাসনগুলিতে অর্থের উল্লেখ সর্বত্রই কপর্দক-পুরাঁণে । ৪ কড়ায় এক 

গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় এক পণ, ১৬ পণে এক কাহণ বা কার্ধাপণ ব1 কপর্দক-পুরাণ। 

অর্থাৎ ৩২০ গণ্ড কড়ি একটি রৌপ্য পুরাণের সমান বা কপর্দক-পুরাণ বলিয়া! গণিত 
হইত। ইহা! সর্ধসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কড়ির ব্যবহারই স্থচিত করিতেছে। 

সোনা রূপা তামা কি দেশে ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, কিন্ত মুদ্রানূপে সেন আমলে ধাতুর 
ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুগ্র-যুগের পরেই ভারতে মুদ্রার অধোগতি 
আরস্ত হইয়াছিল; কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্য-ভারতে মু্রার ব্যবহার ব্যাহত 
না হইলেও, বাঙ্গাল দেশে ধাতব মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল । * 

এইবার শক্তিপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমির অবস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাকৃ। ভূমি 
উত্তর-রাঢ়ে এবং মোর নদীর পারে, এই ছুইটি সুত্র ধরিয়া উহ! খুঁজিয়া বাহির করিতে 

বিশ্ষেব প্রয়াস পাইতে হয় নাই । নিয়ে প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টবা। মোর নদীর উত্তর পারে 
সর্চথিয়া হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নিমা, বালুটি ইত্যাদি গ্রামের অবস্থান মানচিত্রে 

রী *. মী ০9৪ 00. 00195 900 1,897 00190 001082৩ 0, ৯. 9. 3, 1923, 0, 64. 
| 
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দ্রষ্টব্য । নিমার নাম অপরিবর্তিত আছে, বাল্লিহিতা বালুটি হইয়াছে এবং বারহকোণা 
বোধ হয়, বর্তমানে বারণরূপ ধরিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মোর নদী বর্তমানে এই গ্রাম- 

গুলির দক্ষিণে, শাসন-বর্ণিত মত উত্তরে নহে। নন্দীটি বর্তমানে বারণকে ছুই খণ্ডে কিভক্ত 

করিয়া প্রবাহিত।. কিন্তু নিমা, বালুটি এবং বারণ গ্রামের উত্তরে নদীর একটি -গুফ খাঁত 
আজিও বিদ্যমান । সাইথিয়া হইতে পাচ মাইল পূর্বে মোর নদী ছুই ভাগে বিতক্ত 
হইয়াছে, উহাদের মধ্যে উত্তরস্থ অপ্রধান শাখাটি কান। নদী নামে খ্যাত। নিমা-বালুটির' 
উত্তরস্থ শ্তফ খাতটি যাইয়া এই কানা নদীতেই মিশিক্নাছে। শাসন প্রদানকালে. নির্যা- 
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বালুটির উত্তরস্থ শু খাতই যে মোর নদীর প্রধান প্রবাহ ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই। মোর নদীর চাঞ্চগ্য ও গতি-পরিবর্তন-প্রবণতার বিষয় বীরভূম গেজেটিয়ার-কারও 

উল্লেখ করিয়াছেন । 
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নিমা-বালুটির পশ্চিম দিয়া আম্মো হইতে আসিয়। এক রাস্তা উত্তর-পূর্ব 

চলিয়া গিয়াছে । ইহাই অচ্ছম! গোপথের বর্তমান রূপ কি না বিবেচা। আজিও উহ! 

সাকে। ব। পুল-বঞ্জিত কাচ। রাস্তা । 

মোর নদীর গতি-পরিবর্তনে এই স্থানের গ্রামাদির অবস্থান এবং নামের এমন 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, শক্তিপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমির প্রথম খণ্ডের তিনটি গ্রামের নামই 
যে পাওয়। গেল, ইহাই নিতাস্ত সৌভাগোর বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড ভূমি একই চতুরকে 

অবস্থিত ছিল, কাজেই নিমা-বালুটি হইতে এ ভূমি বেশী দূরে হইৰার কথা নহে। কিন্তু 
এ ভূমির উত্তর সীমানার পরজান নামটি পলিজানরূপে পাওয়া ভিন্ন অন্য কোন নামই 

মিলাইতে পারিলাম না। 

এইবার পশ্চিম বঙ্গের মানচিত্রে শক্তিপুর-শীসনের নিমা-বালুটির অবস্থান এবং 
বল্লালসেনের ৫নহাটি-শাসনের বালুটিয়া গ্রামের অবস্থান ভরষ্টবা । বালুটিয়া বন্ধমানভুক্তিতে, 

বালুটি নিম! কক্কগ্রামতৃক্তিতে,. উভয়ের মধ্যে সিধল ( মানচিত্রে সিধন ) ব৷ প্রাচীন সিদ্ধল 

গ্রাম । এই সমন্তগুলি গ্রামই উত্তর-রাঢ়াতে। বালুটি হইতে বালুটিয়ার ব্যবধান ২৫ মাইল, 
সিদ্ধল গ্রাম উভয় স্থান হইতে প্রায় সমান দূর। বালুটি কক্বগ্র।মতুক্তির দক্ষিণ বীথিতে 

ছিল; কাজেই কক্বগ্রামতুক্তি বালুটি হইতে উত্তর দিকে প্রন্তত ছিল। বালুটির উত্তর 
সীমায় মোর নদী ছিল; কাজেই মোর নদী কক্কগ্রামতৃক্তির দক্ষিণ সীম! হইতে. পারে না। 

কষ্কগ্রামভূক্তির জন্য স্বাভাবিক দক্ষিণ সীম। অজয় নদ বলিয়াই বোধ হইতেছে । এই 
অজয় নদ হইতে সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিহারের সীম। পর্য্যন্ত কক্কগ্রামতৃত্তির 

সীম! ছিল, ইহ। সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ বর্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেলা 'এবং 

মুর্শিষ্ঠাবাদের ভাগীরঘী-পশ্চিমস্থ অর্ধাংশ লইয়! কক্ষগ্রামভূক্তি গঠিত ছিল। 
54 মানচিত্রে দেখা যাইবে, নৈহাটি-শাসনের বর্ধমানতৃক্তির অস্তঃপাতি বালুটিয়। 
অজয়ের কয়েক মাইল উত্তরে পড়িয়াছে। এই অংশে বর্ধমানভূক্তি এবং কক্ষগ্রামতৃক্তির 
মধ্যে স্বাভাবিক কোন সীম।-রেখ। বর্তমানে দেখ। যায় না; এ যুগে ছিল কি নাঃ বল! কঠিন । 

কঙ্কগ্রামভূক্তির দক্ষিণ পূর্ব কোণ এবং বর্ধমানতৃক্তির উত্তর-পূর্ব কোণের মধ্যে সীম।-রেখা 
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বত নাই। অঞ্জয়ের উত্তরস্থ এই 
শামা শি াসপিক্প 

নির্দেশ করিবার মত কোন উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় 

ংশ বর্তমান কালেও বর্দমান জেলারই অন্তর্গত, মুর্শিদাবাদ জেলার নহে। 

বর্দঘমানভুক্তি ও দগ্ুভূক্তি 

রে চোল ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-ভারত দিখিজয়ে অভিযান করিয়াছিলেন । 

তাহার তিরুমলৈ-লিপিতে এই দিখিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। [ গৌড়রাজমীলা?-২৯ 

পৃষ্টা ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালা ইতিহাস, ২৪৭ পৃষ্ঠ ]। এই শিলা- 

লিপিতে উড়িষ্যার পরেই দক্ষিণ-রাঢ ও উত্তর-রাচ়ের সহিত দগুভুক্তি এবং তাহার রাজা 
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ধর্্মপালের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই দগুতুক্তির অধিপতি 

জয়সিংহের উল্লেখ আছে [ এ, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৪৯ পৃষ্ঠা ]| কাজেই দণওভুক্তি উড়িষ্যা 

ও দক্ষিণ-রাঢ়ের মধ্যবর্তী বাঙ্গালা দেশেরই একটি বিভাগ ছিল বলিয়া অবগত হওয়৷ 

যায়। রাখালবাবু মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে দগুভূক্তি বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। 

দণভুক্তি কি মেদিনীপুর জেলার মাত্র দক্ষিণাংশকে ধরিতে হইবে, না সমগ্র মেদিনীপুর, 

এমন কি, বাকুড়। জেলারও দক্ষিণাংশকে উহার অন্তর্গত ধরিতে হইবে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত 

প্রমাণ দূরে থাকুক, কৌন গ্রমাণই অদাাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । শুধু এই মাত্র অনুমান করা 

যায় যে, সম্ভবতঃ সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর-রাঢের কিছু অংশ লইয়। বর্ধমানভূক্তি গঠিত 

ছিল, কিন্তু উত্তর-রাটের কতটা, এই বিষয়ে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। বর্তমান 

বর্ধমান বিভাগের বাকী অংশ দণ্ডতৃক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল৷ 

পূর্বেই দেখা গিয়াছে ষে, সম্ভবতঃ অজয় নদ কক্কগ্রামতুক্তির দক্ষিণ সীমা ছিল এবং 

তাই উত্তর-রাঢের অধিকাংশ কক্বগ্রামতুক্তিতে যাইয়৷ পড়িয়াছিল। উত্তর-রাঢ ও দক্ষিণ- 
রাট়ের সীমা সম্বন্ধে যথাসম্ভব একট! ধারণ! করিতে চেষ্টা করা যাউক। 

উত্তর-রাঢ ও দক্ষিণ-রাঁট 

(ক) তবকাৎই-নাসিরীর প্রমাণ 
তবকাৎ-ই-নাসিরীর গ্রন্থকার মিনহাজুদ্দীন লিখিয়াছেন,__( অন্থবাদ ) “€ এই যুগে 

অর্থাৎ ৬৪১ হিঃ.. ১২৪৩ খ্রীঃ) গঙ্গার ছুই ধারে লক্ষ্ণাবতী রাজ্যের দুইটি বিভাগ ছিল। 
পশ্চিম বিভাগের নাম রাল এবং এই বিভাগে লখনোৌর নগর। পূর্ব বিভাগের নাম 
বরিন্দ এবং দেবকোট নগর এই বিভাগে । লক্ষণাবততী হইতে একদিকে লখ নোর নগরের 

প্রবেশ-ঘ্বার পধ্যস্ত, অপর দিকে দেবকোট পধ্যস্ত সুলতান গিয়াহ্থদ্দীন ইওজ একটি 

জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া দেন। এই জাঙ্গাল অতিক্রম করিতে দশ দ্দিন আবশ্যক হইত। 
এই জাঙ্গাল নিশ্দাণ করিবার কারণ এই যে, বর্ষাকালে সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়৷ যায় 
এবং এই রাস্তা জল কাদায় ভরিয়া যায়। এইবূপ উচ্চ জাঙ্গাল ছাড়া, তখন জনসমূহের 
ইচ্ছান্থরূপ লোকালয়াদিতে যাতায়াত করিবার উপায় নৌকা ভিন্ন অন্ত আর কিছু থাকে 

না। এই স্থলতানের সময় হইতে এই জাঙ্গাল নিশ্মাণের জন্য এই রাস্তা (সারা বৎসর ) 
লোক চলাচলের যোগ হইয়াছিল।” ( রেভার্টি-কৃত_ ইংরেজী অন্কবাদ হইতে ; 
পৃঃ ৫৮৪-৮৬ |) | 

বরেন্দ্রী এবং তাহার অন্তর্গত দেবকোট স্থপরিচিত স্থান। দেবকোটের বিশাল 
ভগ্নাবশেষ আজিও এ নামেই পরিচিত। কেহ কেহ বাণগড়ও বলেন, দিনাজপুরের সোজ। 

১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু রাটের অন্তর্গত লখ.নোর নগরের অবস্থান আজিও নির্ণাত 

হয় নাই,। নানা জনে নানা অন্থমান করিয়াছেন, কিন্তু বাণগড় বা দেবকোটের প্রতিষ্পদ্ধ' 
বিশ্মপ নগরের অবস্থান কেহই ঠিকমত নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 

রেভার্টি লিখিয়াছেন,-__ 

81096 01 016 7095 00198 ০01 019 63৮ 11859 1/901080-0**006 €লা০ 01 6109 
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01099 870 085৮ 0010199 17859 1001; 1,9/01090-07 900 19107076101 

3692 95 (60919181015 ০077906 117) 1013 91900516100. 079 ৮186 17165  ০81190 
200 00119106760. “198079৮ 1056920 01127101)810-017 99591609690. 112, ০7 
[070 90001) 95910 61790 13170110100.) 

রেভার্টি-কৃত তবকাৎ্-ই-নালিরীর ইংরেজী অন্থবাদ, ৫৮৫ পৃঃ, পাদটাক1। 
ইয়ার্ট তৎকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,_- 

“ন০€ গিয়ান্থদ্দীন  ইওজ ) ০0779600669 08099589 96910117002 019 

5106 ৮০ ট921)076-11) 13667017010) 2100 ০07. 079 06767 5100 60 1)6900$, ০17 
6610 099 1001178 -১? 

বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭৬ পৃষ্ঠা । 
পাদটাকায় মিনহাজুদ্দীনের বহি হইতে ট্টয়ার্ট যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে 

কিছু কিছু ভূল থাকিলেও স্পষ্ট আছে,__ 

“1:01 1/908100ত6 6০ 89611079  (101) 13961001028) 200 01 61)9 00)61 

9109 60 1)900069, 2, 0%059ত85 19 10170600110 019681709 ০01 692. 093 1001)95. 

রেভার্টি লিখিয়াছেন, তাহার ছুইখান। প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম পুথিতে তিনি 
'লাখোর+ পাইয়াছেন, ট্টয়ার্ট সেখানে পড়িতেছেন নাঘোর। অর্থাৎ বিভিন্নতা মাজ্র-_ 
আদি আরবী অক্ষরটি নূন অথবা লাম্, ইহা লইয়া। আরবী অক্ষরের সহিত ধাহার 
পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, নৃন্ একটু লম্বা করিয়৷ লিখিলেই অথবা তাহার মাথার 
নোক্তা বা পুটলি মূল অক্ষরে যুক্ত হইয়া গেলেই, নূন্ লামের মত দেখায় । এই রকমই থে 

হইয়াছিল, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালার প্রাচীনতম স্থানগুলির 
মধ্যে অন্যতম বারভূমের স্থপরিচিত নগর ছাড়িয়া রাখালবাবু এবং মনোমোহন চক্রবস্তাঁর 
মত তীক্ষধী এতিহাসিকগণ এক অলীক লাখ নোর আলেয়ার পশ্চাতে অপথে বিপথে 
ঘুরিয়। মরিয়াছেন কেন, তাহ? নিতাস্তই বিস্ময়ের বিষয়। 
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প্রাচীন নগরের সেই সমৃদ্ধি আর নাই। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে নগরের চারি 

দিকের মৃৎ-গ্রাকার প্রদগ্রিত আছে ( মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। বীরভূম গেজেটিয়ারকার লিখিয়া- 

ছেন যে, নগর-লাখ নোরের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে ্টয়ার্টের মত খুব সম্তোষজনক নহে»-- 
“91010. 079০7 19 00169 98615180607 89 14910000] 19 10 10 10291)5 

007)0105 1180169 60 000 101009090 আ1)6:8 95 1১০61) [২9681 200 14910800009 ৪19 
91658690 010 17101) 7001 £100100 11) ৮/10101) ৪1) 81019810190 7080 চ্চ০]০ 106 
0858 10901. 1)090035হ1ণ্য.?) 13110110170 08269669975 90. 1910, 1). 10. 

গেজেটিয়ারকার এখানে একটু ভূল করিয়াছেন । লাখনোর জল! জায়গায়, এমন কথা 

তো মিনহাজুদ্দীন কোথাও বলেন নাই । দেবকোট হইতে লাখনোর পর্য্যস্ত রাস্তা নীচু এবং 
বর্ধায় জল-প্রাবন-প্রবণ প্রদেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, ইহাই মিনহাজের অভিপ্রায় । এই 

প্রাচীন বাদশাহী রাম্তা আজিও বীরভূম জেলার একটি প্রথম শ্রেণীর রান্তা বলিয়া পরি- 

গণিত। রেনেলের ২নং মানচিত্রে এই রাস্তা বেশ স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে। গোৌড়ের 
ভগ্নাবশেষের দক্ষিণ সীমা হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে স্তীর নিকট গঙ্গ। পার হইয়। পশ্চিমীভি- 

মুখী হইয়া এই রাস্ত বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং পরে দক্ষিণাভিমুখী 

হইয়। বীরভূম জেলাকে প্রায় সমান দু ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । পরে আবার পশ্চিমাভি- 

মুখী হইয়। নগরের ১৩ মাইল উত্তর-পূর্বব ইহা মোর নদী পার হইয়াছে এবং পরে নগরে 
পৌছিয়াছে। গৌড় হইতে নগর পধ্যস্ত এই রাস্তার দৈর্ঘা প্রায় ৯০ মাইল । দেবকোট 

হইতে গৌড় পর্য্যস্ত এই রাস্তার টদর্ঘা ইহার অর্ধেক হইবে-“প্রীয় ৪৫ মাইল । ) গৌড়-নগর- 

রাস্তার শেষ ১৩ মাইল ভিন্ন উহার বাকী অংশট। বীরভূম জেলার পারগঙ্গ প্রদেশ 
এবং পার্বত্য প্রদেশের মধাবর্তী এবং প্রত্যেক বৎসরই সম্ভবতঃ বর্ধার জল এই 

অংশে এই রান্ত! পর্যাস্ত আসিয়। পৌছে । কোন কোন বৎসরের বর্ষায় এই রাস্তার পার্বত্য 

শেষাংশেরও কি অবস্থা হয়, নিক্সোদ্ধত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বন্তার বিবরণ হইতে তাহা 

বুঝা যাইবে! 

১৯০২ সনে “সেপ্টেম্বরে যে বন্য1 হইয়াছিল, বিগত আধুনিক কয়েক বছরের মধ্যে 
তাহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য বন্তা। এই বন্যার কারণ, পূর্বববস্তাঁ ২৪ ঘণ্টার প্রবল 
বৃষ্টি । মুরারয় থানায় ব্রহ্মাণী নদী, নলহাটি থানায় বাশলৈ নদী এবং শিউড়ী থানায় মোর 
নদী দেখিতে দেখিতে ভরিয়! গেল এবং ছুই কূল প্লাবিত করিয়া নিকটবর্তী স্থানগুলি 
স্থানে স্থানে ১০।১২ ফুট জলের নীচে ডুবাইয়া প্রবাহিত হইল । মোর নদী মহম্মদ-বাজারের 
রাস্তাকে ভুবাইয়1 ফেলিল, [ এই রাস্তা আলোচ্য বাদশাহী রাত্তার এক অংশ ।-_লেখক ] 
এ রাস্তার উপরের পাক] পুল জলের বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মোর নদীর উত্তরতীরবর্তা 

বছ গ্রাম ধ্বংসঘ্তপে পরিণত হইল। ব্রহ্মাণী ও বীশলৈ নদী, রেল লাইনের নিকটবর্তী. 
বনু গ্রাম জলের বেগে ধুইয় লইয়া গেল; কারণ, রেল রাস্তার পুলের সঙ্কীর্ণ ফাকগুলি দিয়া 
বস্তার ,সমন্ত জল বাহির হইতে পারে নাই । নলহাটি এবং মুরারয় মধ্যে অনেক স্থানে 
রের্9ট্র রাত্ত। ভাঙ্গিয়। গেল। এইকপে প্রায় ১৩৬টি গ্রাম ন্যুনাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত, 
হইল, ৮০০ গৃহস্থের বাড়ী বিনষ্ট হইল এবং ১৮০০ বাড়ী কিছু ন! কিছু ভাঙিল।” 

বীরভূম গেজেটিয়ার, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে বঙ্গানুবাদ । 
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এই বন্যা অবশ্য অসাধারণ বন্যা, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই বর্ধাকালে অন্ুবূপ অবস্থ। 
হইত। ইহ। হইতেই বুঝা যাইবে যে, গৌড় হইতে নগরে পৌছিবার জন্ত গিয়ান্দ্দীন 
ইওজকে কি জন্ত উচ্চ রাস্তা নিশ্মাণ করিতে হইয়াছিল । 

তথাকথিত লাখনোর যে নগর-ই, মিনহাজের একটি উক্তি হইতে তাছা বুঝা! যায়। 

মিনহাজ বলেন, ইওজ লক্ষ্ণাবতী হইতে 'লখ নোরের, প্রবেশদ্বার বা সিংহঘার পর্যাস্ত 

একটি রাস্তা করিয়াছিলেন । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝ। যাম্ন যে, তথাকধিত লাখনোর প্রাকার- 
বেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারসমন্থিত সহর ছিল। এই অঞ্চলে এক বিষু্পুর ছাড়া নগর ভিন্ন আর 
তৃতীম্ন প্রাকারবেষ্টিত সহর নাই । 

নিম্নে নগরের মুত্প্রাকারের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। «নগরের কোন রাজার 

নিশ্বিত নগরের বিখ্যাত প্রকার অসমান এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্ন রেখায় সহরটির 

চারি দিকে ৩২ মাইল দীর্ঘ । নগরের সীমানা হইতে ইহার গড়পড়তা দূরত্ব ৪ মাইল । আজ 

পর্ধাস্তও (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্ষেও ) ইহ! বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে এবং এরোস্মিথের প্রকাণ্ড 

ভারতবর্ষের সানচিত্রে যেমন অভগ্ন রেখায় ইহ! অস্কিত দেখা যায়, ইহা তেমন অওপ্র 
নহে। নগরের দিকে অগ্রসর হইবার সমস্ত রাস্তাগুলি আটকাইয়া ইহ! নিশ্মিত, 

নগরাভিমুখী প্রধান রাস্তাগুলির ছুই ধারে ইহ সিকি মাইল হইতে কোন কোন স্থানে 

৬ মাইল পর্যান্ত বিস্তত। এই প্রাকার মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

নিশ্মিত হ্ইয়াছিল। ইহার উচ্চত। ১২ হইতে ১৮ ফুট পধ্যস্ত, উহার বাহিরে একটি 

বিস্তৃত পরিখ।), এই পরিখা খনন করিয়াই প্রাকার নিশ্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক 

প্রবেশদ্বারের উপরেই একটি ছোট ছুর্গের মত আছে। উহার দরজা প্রস্তরস্তস্তের উপরে 

কাঠে নিশ্মিত এবং এই আশ্রয়ে থাকিয়া প্রান্ধ শত খানেক সৈন্ত যুদ্ধ করিতে পারে ।... এই 

গ্রবেশদ্বারগুলির নাম ঘাট এবং এই নাম অদ্যাপি প্রচলিত আছে।”, (অস্বাদ ) 
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পৃষ্ঠায়ও নগরের এই প্রাকারের বর্ণনা আছে। তাহা হইতে আনা যায় ষে, 

প্রাকারের মধ্যস্থ পরগণার নাম হরিপুর, এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাকারের বাহিরের পরিখা 

প্রায় ১৪ হাত প্রশস্ত এবং শ্রাকারটির তলদেশ প্রায় ৫৪ হাত প্রশশ্তড ছিল। 

কাঞ্জেন শেরউইলের মতেঃ এই প্রাকার মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার 

জন্ত নিশ্মিত হইয়াছিল। তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই । আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, এই 
প্রাকার হিন্দু আমল হইতেই বর্তমান আছে । ১৭৫১ ত্রীষ্ঠাকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে 

মারাঠ। বগির দল বাঞ্গাল। দেশের উপর আসিয়। পতিত হয়। এই বগ্সির হাঙ্গাম৷ 

অবিশ্রান্ত ভাৰে ১৭৬১ গ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত চলে। এ বৎসর আলিবন্দী মারাঠাদের মহিত 
সন্ধি. করাতে দেশে শাস্তি স্থাপিত হয়। বদিউজ্জমান তখন বীরভূমের বাজ! ॥। ইবি 

শক্তিশালী এবং ধনশালী রাজ! ছিলেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু ৩২ মাইল দীর্ঘ প্রকাণ্ড 
স্বপ্রাকার নিশ্দাণ করিবার স্থযোগ বা! সামর্থ্য এ দারুণ রাষ্ট্রবিপ্রবের মধ্যে তাহার হইয়াছিল, 

৬৩ 
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ইহ] সম্ভব মনে হয় না। নগরের মৃত্প্রাকারগুলি মাত্র ( ১৯৩২--১৭৫১-) ১৮১ বৎসরের 

পুরাতন, উহাদের বর্তমান ক্ষয়িত অবস্থ! দেখিয়া এমন অন্থমান করা সঙ্গত মনে হয় না। 

এই সমস্ত প্রমাণে, বাঙ্জগালার আদি মু্পমান-রাজা, লক্ষ্ণাবতীর পশ্চিমার্ধ বাঁ 

প্রদেশের রাজধানী তথাকথিত লাখ ণোর ও নগর যে অভিন্ন, আশ! করি, তাহা স্পষ্ট 

হইয়াছে । 
নগর হইতে বর্তমান সাওতাল পরগণার সীমা মাত্র ছুই মাইল । এদিকে নগর হইতে 

ভাগীরতীতীর সোজা পূব দিকে ৬* মাইল দূর । কাজেই পূর্বে ভাগীরথী হইতে পশ্চিমে 
সণওতাঁল পরগণার সীম! পর্যন্ত রাটের বিস্তৃতি ছিল, তবকাৎ-ই-নাসিরী হইতে তাহার 

প্রমাণ পাওয়া! গেল। নগর স্পষ্টই উত্তর-রাট়ের অন্তর্গত, কিন্তু উত্তর-রাঢ ও দক্ষিণ- 

রাঢ়ের সীমার জন্য আমাদের অন্ত প্রমাণ খুজিতে হইবে । 

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে এই যুগের লক্ষ্ণাবতী রাজ্যের রাঢ-ব্ভীগের দক্ষিণ সীমা 

নির্ণয় করিবার একটি উপকরণ আছে । ৬৪১ হিজরিতে (- ১২৪৩-৪৪ গ্রীষ্টাব্ধ ) জাজনগর- 

রাজ ( এই যুগের কলিঙ্গরাজ্য মুসলমাঁন-রচিত ইতিহাসে সর্বদা জাঙ্বনগর রাজ্য বপিয়া 
উল্লিখিত ) লক্ষণাবতী রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করেন। এ বৎসরের শাওয়াল মাসে ( অর্থাৎ 

মার্চ, ১২৪৪ খ্রীঃ) লক্ষ্পণীবতীর শাসনকর্তা মালিক তুদ্রিল-ই-তুঘান খ। জাজনগর আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হন এবং তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থকর্তী মিনহাজুদ্দীন এই অভিযানে তুঘান 

খাঁর সহচর হন। লক্্ণাবতী হইতে অগ্রসর হইয়! গিয়াস্দ্দীন ইওজের নবনির্শিত জাঙ্গাল 
ধরিয়া নিজেরই রাজ্যের মধ্য দিয়া উহার অপর রাজধানী নগর হইয়। মুসলমান সৈন্ 
জাজনগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়। জাজনগরের 

সীমান্ত-ছুর্গ কটাসিনে জুলকাদ। মাসের ৬ তারিখে শনিবার দিন অর্থাৎ যাত্রার প্রায় মাসেক 

পরে হিন্দু মুসলমান সৈন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মুললমান সৈন্য কটাসিনের ছুইটি পরিখ! 

পুর হইয়া যায় এবং হিন্দু টসন্ হটিয়! যায়। কিন্তু মধ্যান্ছে মুসলমান পদাতিকগণ যখন 

আহার করিতে ফিরিয়া আসে, তখন হিন্দু সৈন্য অন্য দিক্ দিয়া ঘুরিয়া, বেত-ঝোপ ভেদ 

করিয়া মুসলমান সৈন্যের পশ্চাস্ভাগ আক্রমণ করে এবং মুসলমান সৈন্য গুরুতররূপে পরাজিত 
হয়। তুঘান খাঁ বিফলমনোরথ হইয়! প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন (রেভার্টির 

অনুবাদ, ৭৩৮ পৃষ্টা! ) । 

এই কটাসিন কোথায় ছিল, স্থির হইলে, তৎকালীন লম্ষ্ণাবতী রাজোর রাঢ-বিভাগ 

ও কলিঙ্গ রাজ্যের সীম! নির্ণীত হয়। কিন্তু কটাসিনের স্থান নির্ণয়ে রেভার্টি সাহেব 

উচ্ছঙ্খল কল্পনার পরিচয় মাত্র দিয়া গিয়াছেন। কলিজের রাজধানী জীঁজনগরকে 

তিনি কটক জেলার জাঁজপুর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কটাসিনকে তিনি 

জাজপুরের প্রায় ৪০ ষাইল পশ্চিমস্থ মহানদীতীরবর্তী কাটাসিংহ নামক স্থানের সহিত 

অভিগ্ন বলিয়া! নির্দেশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। সমগ্র উড়িস্ত। দেশ টপ-কাইয়া মহানদী- 
শর্ত কাটাসিংহ কি করিয়া লক্ষ্পণাবতী-কলিঙ্গের সীমাস্তবত্তী হইতে পারে, তাহার 
ব্যাখ্য। রেভার্টি সাহেব কোথাও দেন নাই। অথচ তাহার ভাষা দেখিলে অবাক্ হইয়া 

যাইতে হয়। যথা, 
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এঁতিহাসিক রাখালবাবু তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে নির্বিচারে রেভার্টির 
এই অদ্ভুত নির্দেশ মানিয়। লইয়। তাহাই পুস্তকে স্থান দিয়াছেন (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীস্ব 

ভাগ, ৫৫ পৃষ্ঠ! ); প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ কোন প্রমাণ-প্রয়োগ এবং 

আলোচন। ভিন্ন উহাকে মেদিনীপুর জেলাস্থিত “রাইবণিয়া গড়” বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন 

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঃ ষোড়শ ভাগ, ১৩১৬, ১৩২ পৃষ্ঠা,পাঁদটাকা)। এ ইতিহাসের 

সমস্তাগুলি এই ভাবে টউপকাইয়। যাইতে চেষ্টা না করিয়া, যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করিয়া, 

মীমাংসায় অসমর্থ হইলে, তাহা পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে ভবিষ্ত কম্মিগণের 

পথ স্থগম হয়, কর্মক্ষেত্রও নিদিষ্ট হয়। রাখালবাবুর নবপ্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় 

লিখিত প্রকাগডকায় উড়িষ্যার ইতিহাসে এই যুদ্ধের এবং কটাসিনের উল্লেখ মাত্র আছে 
(প্রথম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্টা ))---অন্থ কিছুই নাই । 

ব্রকৃম্যান সাহেব বঙীম় এশিয়াটিক সোসাইটির চা ১৮৭৪, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 

জানে'লে প্রকাশিত তাহার অসাধারণ পরিশ্রমের ফল তীয় 40070050915 00৬/8:05 

0১০ [7156970 আনু (5028001)7 0£ 13617591 নামক প্রবন্ধত্রয়ে দুই স্থানে কটাসিনের 

উল্লেখ করিয়াছেন) ১৮৭৩, ২৩৭ পৃষ্ঠা, এবং ১৮৭৫) ২৮৫ পুষ্ঠ।। প্রথম উল্লেখে তিনি 

স্থানটির নাম লিখিয়াছেন কটাসন এবং পাদটাকায় বলিয়াছেন যে, এ স্থান কটাস্ 
অথবা কটা সিন বলিয়াও লিখিত আছে। ১৮৭৫ সনের জানে'লের ২৮৫ পৃষ্ঠায় প্ররুত 

এ্তিহাসিকের সহজসিদ্ধ অন্ুভূতিবলে, মহানদীর পারস্থিত কাটাসিংহ নামক স্থানের 

সহিভ রেভার্টি সাহেব কর্তৃক এই স্থানের অভিন্ত্ব নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি 
লিখিয়াছেন $-_ 
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এই প্রসঙ্গে ব্রক্ম্যানের নিয়লিখিত কথাগুলি প্রণিধানষোগ্য,__ 
[1)9 019621065 01 11990101107 9100. 171]111"- 091010890 60 609 10100900129 
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06198690. 0 1:01709, 1095, 019 1890 091909%61. [05910 9069 609 41210810 
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1879, 0, 224-25. 

উড়িব্য। রাজ্যের এত দীর্ঘকাল পধ্যস্ত,--পাঠান ও মোগলগণের পূর্ণ প্রতাপের 
সময় পধ্যস্ত, মেদিনীপুর পথ্যস্ত বিস্ৃতি দেখিয়া কি এই মনে হুম না যে, সেই মুসলমান 



১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ দ্বিতীর সংখ্যা 

গ্রতৃত্বের আদিম যুগের ক্ষুত্র লক্্ণাবতী রাজ্য ও প্রবলপ্রতাপ কলিঙ্গ রাজ্যের সীমাস্তবুর্তী 

*কটাসন* সমস্ত উড়িষ্য। ডিঙ্গাইয়া মহাঁনদীর পারে তো হইতেই পারে না, যেদিনীপুর 

জেলার উত্তর বা মধা ভাগে মুসলমানাধিকৃত রাঢ়ের সীমা ছাড়াইবার অব্যবহিত পরেই 

উহার অবস্থান সম্ভবপর । 

“রেনেলের 8৩701 4১0125-এর ৭নং মানচিজ দ্রষ্টব্য। ইহাতে দেখা.যায়, নগর 

হইতে দক্ষিণাভিমুবী উড়িষ্যা যাইবার রাস্তা নগর হইতে লাকরকুণ্ডা হইয়া অজয় পার 

হইয়] ওকার। (015:918 ) নামক স্থান হইঘা দামোদরতীর পধ্যস্ত আসিয়াছে । এইখানে 

রাস্তা ছুই ভাগ হইয়া, এক রাঘ্য। দামোদর পার হইয়৷ বাকুড়া জেলার ছাতন। দিয়! দক্ষিণে 

অগ্রসর হইয়! মেদিনীপুরে চলিয়া গিয়াছে । আর এক রাস্তা দামোদরের উত্তর পার 

থরিয়া বর্ধমানে চলিয়া! গিয়াছে । এই বর্ধমানাভিমুখী রাস্তারই এক শাখ। নওপাড়া 

নামক স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দামোদর পার হুইয়া সোনামুখী হইয়া বিষুণপুরে 

পৌছিয়াছে | বিষুপুর হইতে এই রাস্তা সোজা দক্ষিণে গিয়া মেদিনীপুরে মিলিত 
হইয়াছে । মেদিনীপুর হইতে রাস্তা দক্ষিণে জলেশ্বর হইয়! উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াছে । 

মানচিত্র দেখিলেই ধারণ! হয়, এই আমলের মুসলমানাপ্রিকুত লক্ঘ্ণাবতী রাজ্যের 

দক্ষিণ সীমা সম্ভবতঃ দামোদর পধ্যস্তই ছিল। দ্বামোদরের দক্ষিণেই ঘন অরণ্য-সমাকুল 

বিষুপুর রাজ্য। তাহার দক্ষিণে মেদিনীপুর । মুসলমান-সীমানা বিষুপুর অতিক্রম 
করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 

বিষু্পুর রাজ্য এই যুগে ছিল কি ন। এবং থাকিলে তাহা প্রতাপ এবং সীমান। 

কতদূর ছিল, সেই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানিবার কোন উপায় আছে বলিয়া 

জানি না। যাহা হউক, মোগল-পাঠান-ছবন্দের যুগে এই অঞ্চলে সৈম্ত চলাচলের ষে 

ইতিহাস পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, বিষ্ণুপুর রাজ্য তখন ভীষণ অরণ্য-সমাকুল স্থান ছিল 

এবং সাতগা হইতে রওন। হইয়া সৈম্তগণ উড়িষ্যা যাইতে বর্ধমান হইয়া বিষুপুর রাজ্যের 
পূর্বব প্রাস্ত দিয়া মেদিনীপুর পৌছিত। কিন্তু নগর হইতে উড়িষ্) যাইতে বর্ধমান 

ঘুরিয়। যাওয়া অত্যন্ত ঘুর পথ, সোজা দক্ষিণে বিষুণপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া যাওয়াই 
যুক্তিসসত। এই পথের ছুই ধারে ১৮০১ মাইল মানচিত্র লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে 

দুইটি স্থান পাইয়াছি, যাহা কটাসন ব। কটাসিন নামের সহিত মিলে । 

একটি স্থানের নীম কাটাশোল। এই স্থান মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর থানার 

অন্তর্গত বং খড়গ পুর হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে এবং বেঙগল-নাগপুর গাড়ীর 

লাইনের মাতম এক মাইল উত্তরে। এই মৌজার নম্বর ৪৬। ইহার অব্যবহিত উত্তরম্থ 

মৌজার নম্বর ৩৯-_নাম কাটাশোল কিস্মত্ ওরফে চড়কাবনী। মেদিনীপুরের 
মাজিস্রেট মহোদয় অন্থসদ্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন, কাটাশোলে ছুর্গাদি কোন প্রাচীন 

টি নাই। | 

অপর স্থানটির নীম কাঠসঙ্গা। দামোদর পার হইয়া বাদশাহী রান্তা বিষুংপুর 

প্রবেশ করিলে পর, দামোদরতীর হইতে সোজ! দশ মাইল দক্ষিণে, সোনামুখী হইতে পাঁচ 
মাইল দক্ষিণে, রাস্তার পূর্বধারে কাঠসঙ্গ! অবস্থিত। রাস্তা যেখানে দামোদর অতিক্রম 



বিনয় লা লক্ষ্মরণলেনের শক্তিপুর-শাসন ১০১ 

-___ণ নু গ্রানাটি- 
_ হঠন কা ও করার গড় 

96 

লাক তোয়াব্রুত্ড 

ডর্মন্রী 

৪2 

, 006৬০ 

শা এ নান 

করিয়াছে, এ স্থান হইতে কাঠসঙ্গা ১২ মাইল দূর হইবে। কাঠসঙ্গার কিঞিৎ উত্তরে 
কারাশোলী নামক ক্ষুদ্র একটি পাহাড়, উত্তর-পূর্ব্বে করাম্থরগড় নামে বেশ বড় একটি হুর্গ। 

কাঠসজার মৌআ নম্বর ৩৫ | উহার উত্তরে এবং পূর্ববে ৩৬ নং মৌজা, নাম নৃতন গ্রাম । 

নামটি হইতে উপলক্ষি হয়, প্রাচীন কালে হয়ত নৃতন গ্রাম কাঠসঙ্গারই অন্তর্গত ছিল। 

বাকুড়ার পণ্ডিতপ্রবর রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিধি বাহাছুর মহাশয়ের 

অঙ্থগ্রহে তীয় অস্থগত, কাঠসঙ্গার নিকটবর্তী রাহাগ্রাম-নিবাসী, প্রশংসনীয় প্রস্ঠোৎসাহ- 
সম্পন্ন শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে করান্ুর গড়ের নিমোদ্ুত নন 
প্রাপ্ত হইয়াছ্ছি”- | 
“আমার জন্মভূমি কাকটা গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে [ এবং পান্্রসাযর হইতে 
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পাচ মাইল পশ্চিমে ] ডুম্নী মৌজার নিকট তিন শত বিঘা শালের জঙ্গলের মধ্যে করাস্থুর 
গড় অবস্থিত। গড়ের মধ্যে বা নিক১«্ও। স্থানে বেতবন নাই । এ গড়ের বর্তমান মালিক 
বাকুড়ানিবাসী শ্রীধুক্ত হরিপাধন দত্ত মহাশয় । 

“গড়ের মধ্য স্থলে জঙ্গল-পরিপূর্ণ উচ্চ স্থান আছে। তাহা ধনাগার নামে 
বিদিত | 

“পুর্ব দিকে একটি গওদরজার ভগ্র।বশেষ, পাথর ও মাটির স্তপ আছে। পূর্বে 

তথায় বড় বড় পাথর ছিল। তাহাতে অনেক খোদাই-করা লেখা ছিল। গ্রাম্য লোকে 

চুরি করিয়া লইয়া গিয়া ঘরের সিঁড়ি করিয়াছে, ঘাটের সিঁড়ি করিয়াছে । আমি সেই 
পাথর ছুই একটর সন্ধান করিতেছি । থামের গোল পাথর ও কারুকাধ্য করা পাথর 
অ।জিও হেথ। সেথ। পাওয়া যায়। তাহাতে কোন ০লখ। নাই । গড়ের প্রাচীর আমার 

হাতের প্রায় ৫)০ হাত চওড়া । প্রাচীরের নীচট। পাথরের গাথনি, উপরটা ইটের । লম্বাতে 

আধ মাইলের কম নহে । উচ্চত। কত, ঠিক তাহ! জানিবার উপায় নাই। কারণ, কোন 

জায়গাতেই সমগ্র প্রাচীর দাড়াইয়। নাই । সবই ভগ্নাবস্থায়। তবে বিষুপুরের গড়দরজা 

অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। 

“করাস্থর গড়ে ক্রোড়েশ্বর নামক একজন রাজা ছিলেন | বলিয়। প্রবাদ ]। 

“করাহুর গড়ের পূর্ব দিকে পরিখা আছে, অন্ত তিন দিকে নাই। উত্তর দিকে 

প্রাচীরের নিকট ভৈরব ঠাকুর আছেন। প্রতিব্সর ১ল] মাঘ তাহার পৃঞজাদি হয় ।” 
বাকুড়ার মাজিষ্রেট মহোদয়ের নিকট হইতেও করান্থুর গড়ের বর্ণন! প্রাথ 

হইয়াছি। 

উত্তর দিকে করাস্থুর গড় দুর্গত্বার। রক্ষিত কাঠসঙ্গাই মিনহাজ-কখিত রাঢ়-কলিজের 

সীমান্তবর্তী কটাসন বা কাটাসন ব1 কাটাসিন দুর্গ বলিয়া বোধ হইতেছে । আদি যুগের 

মুসলমান শাসনাধীন রাঢ়ের ষতদুূর দক্ষিণ সীমানা ছিল বলিয়া যুক্তিসঙ্গতরূপে 
অন্থমান কর যায়, সেই স্থানে, বিষুণপুর রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করিবার 

অব্যবহিত পরেই এই কাঠসঙ্গার সাক্ষাৎ মিলে। বর্তমান কাঠসঙ্গ। ও কটাসিনের 

অভিন্নত্ব-প্রমাণে ষ্দি বিদুষাং পরিতোধঃ হয়, তবে তত্কালীন রাটের দক্ষিণ সীমা--দামোদর 

নদ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু পরে দেখা যাইবে, দ্ামোদরের পশ্চিম পারস্থিত 

ভুরন্থট, দামুন্তা (দামিন্তা) ইত্যাদি স্থান দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত । কাজেই দারুকেশ্বর নদকে 
রাঢ়ের দক্ষিণ সীম! ধরিলে কোন দিকেই আর গোল থাকে না। 

(খ) ভাআশীসন ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণ 

৪0১) ভোজবন্মের বেলাব-শাসনের শাসনগ্রাম-প্রাপক উত্তর রাট়ার সিদ্ধল- 
গ্রুীয়। হরিবশ্দদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশন্তিতে এই সিদ্ধল গ্রাম 

রাঢ়া দেশের ভূষণন্বরূপ বলিয়া বণিত হইয়াছে । মানচিত্রে সিধল বা সিদ্ধলের অবস্থান 

ভ্রষ্ব্য। 



বগা ১৬৬৯ লক্ষ্ণসেনের শক্তিপুর-শাসন ১০৩ 

(২) বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসন দ্বার উত্তর বাঠার প্রায় মধ্যবর্তী _-স্বপ্ল 
দক্ষিণবর্তী, বাল্লহিষ্টা গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে । মানচিত্রে বাল্লহিষ্টার অবস্থান দ্রষ্টব্য । 

(৩) বর্তমান আলোচ্য লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন দ্বারা উত্তর রাঢ়ার 

অন্তর্গত মোর নদীর দক্ষিণস্থ নিমা-বালুটি ইত্যাদি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে । বালুটির 
অবস্থান মানচিত্রে দ্রষ্টব্য | 

(৪) টবশেষিক দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ন্যায়কন্দলীর গ্রস্থকর্তা! শ্রীধরাচাধ্য গ্রন্থশেষে 

নিজের পরিচয় নিয় প্লোকে দিয়াছেন, 

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকম্মণাম্। 

ভূরিস্থষ্টি ইতি গ্রামে ভূরিশ্রেঠি জনা শ্রর়ঃ ॥ 
ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাৰে ন্যায়কন্দলী রচিতা। 

শ্রীপাুদাস যাচিত ভট্ট শ্রধরেণেয়ম্ ॥ 
], 4৯০55 35 1912১ 10, 34. 

ইহা হইতে পাওয়! গেল, ভূরস্থট--প্রাচীন ভূরিস্থি বা ভূরিশ্রেহী, দক্ষিণ রাচস্থ। 

মানচিত্রে ভূরস্থটের অবস্থান ত্রষ্টব্য। | 

(৫) কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রৎগাঁ স্বরচিত চণ্ডীকাব্যে নিম্নলিখিত মতে নিজ বাস- 

গ্রামের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াহেন,_- 

কুলে শীলে নিরবন্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বদ্য 

দামিণ্যাতি সঙ্জন প্রধান। 

অতিশয় গুণব্ড়া স্থধন্য দক্ষিণ রাড়া 

স্থপগ্ডিত স্থকবি সমান ॥ 

ধন্য ধন্য কলিকালে রত্বস্থ নদের কূলে 

অবতার করিচ। শঞ্চর | 

ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিপ্যা করিল। ধাম 

তীর্থ কল! সেই সে নগর ॥ 

কবিকম্বণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ২০ পৃষ্ঠ! । 

এই দামিন্তা গ্রাম ভূরস্থটেরই মত দামে"দরের পশ্চিম কূলে, কিন্তু বর্ধমান জেলার 

মধ্যে, ভূরস্থুট হইতে প্রায় ১৮ মাইল উভ.র অবস্থিত। মানচিত্রে উহার অবস্থান দ্রষ্টব্য। 

ভুরস্থট হাওড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত। 

এখন মানচিত্র দেখিলে বুঝা ষাুবে যে, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়, পশ্চিমে 

সাওতাল পরগণা এবং উত্তরে-বিহারের সীমানা, ইহাই উত্তর-রাট়ের চতুঃসীম। | এবং 

পূর্ব্ে ভাগীরথী, উত্তরে অজয়, পশ্চিম মানভূম এবং দক্ষিণে দ্বারুকেশ্বর ও তাহারই 

দক্ষিপাংশ রূপনারায়ণ, ইহাই দক্ষিণ-রাঢ়ের চতুঃপীমা । 



১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [দিতীক সংখ্যা 

উত্তর-রাঢের অধিকাংশ লইয়া কস্কগ্রামতুক্তি, সমগ্র দক্ষিণ-রাঢ ও উত্তর-রাতের সামান্ 
অংশ লইয়া বর্ধমানতুক্তি। কাটোয়ার পশ্চিমস্থ অজয়ের উত্তর।ংশ বর্তমানেও বর্ধমান 

জেলার অন্তর্গত দেখা যায়, পূর্ব্বেও বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। 

দারুকেশ্বর-রূপন।রায়ণ হবার! পৃথকৃরৃত বর্তমান বর্ধমান বিভাগের অবশিষ্ট ভূভাগ, 
অর্থাৎ বাকুড়ার দক্ষিণার্, হুগলীর পশ্চিমস্থ কিম্নদংশ এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলা লহইয়! 

দণ্ডতুক্তি গঠিত ছিল। 

প্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশালী 

এ রমার রাধা : 
এই প্রবন্ধের মানচিত্রগুলি ইংরেজীতে মুদ্রিত মানচিত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হওয়ায়, কচি 11 

এগুলিতে প্রদত্ত নামে বখাধখ বাঙ্গাল! রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ছ্ধী পাঠকবর্গ তাহ! সংশোধন করি 

লইঘেন ।-পত্বিকা-সম্পাদক।] 



দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
১৮৩৫--৫৭ 

(২). 
সংবাদ ভারতবন্ধু 

১২৪৮ বগাবে (১৮৪১?) এই সাপ্তাহিক পত্রথানি শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তঁক 

প্রথম প্রকাশিত হয়। «সংবাদ ভারতবন্ধু” অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল । 

সংবাদ নিশাকর 

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, ১২৪৮ সালে (১৮৪১ সনে) নীলকমল দাস 

“সংবাদ নিশাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন।* গোপালচন্্র 

মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশকাল “১২৫৭ সাল” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক 

নহে বলিয়াই ইহার আমার বিশ্বাস। 

ভূঙজদুত 
১২৪৪ সালে (১৮৪২?) নীলকমল দাসের সম্পাদকত্ধে 'ভূজদৃত' প্রকাশিত হয়। 

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি দেড় বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ 

করিয়াছেন। গুপ-কবি ও মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধির মতে ১৮৪৮ সনে ইহ! অল্পদিনের জন্য 

পুনঃপ্রকাশিত হয়। 

বেজাল স্পেক্টেটর 
১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারাটাদ মিত্র “বেঙ্গাল স্পেকটেটর! 

নামে এক দ্বিভাধিকপত্র প্রচার করেন। কাগজখানির ডান দিকে বাংল! এবং বাম 

দিকে তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত। ইহ! প্রথমে মাসিকরূপে চলিয়াছিল। প্রথম 

সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় আছে,__ 

“বেঙ্গল স্পেক্টেটর। এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ 

মাসমধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদিগের কর্তৃত্বে ইহা! নির্ব্বাহ্ 
হইবে তাহাদিগের এতদ্বারা অর্থোপাজ্জনের আকাজ্ষ! নাই অতএব গ্রাহক বুদ্ধি 
হইয়া অধিকবার প্রকাশ হওনের ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও 

প্রকাশ হইবেক। 
এতৎপত্ত্রের মাপিক মূল্য ১ মুদ্রা, বৎসরে আগামি ১* দশ মুদ্র। মাত্র ।৮ 

“বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ £-- 

“অন্মদেশীয় জনগণের জান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি 

বিষয় সকল আমাদিগের সাখ্যান্ুসারে কিঞিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ 
বি, সপ ১৯২ আপস 

7 

* “বাল! সংবাদ-পত্রের ইতিহাস”--জঞ্কতৃমি, ফান্ধন ও চৈত্র ১৩০১, পৃ. ৪১। না: 
১৪ | 
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পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে 
আমারদিগের উদ্টোগের আহুকুল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার 
মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলগুদেশস্থ 
ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদ্িগের হিতেচ্ছ। প্রবল হইন্ডেছে। 
অপর এতদ্দেশীয় স্থশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাজ্ফষা জন্মিয়াছে এবং 
তাহার! বিশেষ যত্ববান্ হইলে তাহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দ্রশিতে পারে। 
আর তন্ভিম্ম অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বন্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ ভাহার 

হ্রাস হইতেছে । অতএব এতদ্রপ অবস্থায় গবর্ণমেন্টের সমীপে ছুঃখ সমূহ নিবেদন 
পূর্বক যাহাতে এ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উতকুষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, 

এবং আমারদিগের প্রাথিত বিষয়ে সাহাধ্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, 

আর স্থশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক প্রকারে যত্ব করিতে 

প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অম্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে ন্বশ্থহিতাহিত উত্তমরূপে 
বিবেচন। দ্বারা উৎ্সাহাবলম্বন পূর্বক মাপনারদিগের মশলার্থে সচেষ্টিত হইতে 
প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবগ্য কর্তব্য হইয়াছে । 

পূর্ববোস্ত অভিপ্রায়াহ্সারে আমরা এতৎপত্রে এ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচন। 
করিব যদ্দার। রীতি ব্যবহারাদির উত্তমত। এবং বিদ্যা, কৃষিকর্খ, ও বাণিজ্যারির 

বুদ্ধি আর রাজ্যশাসন কাধ্যের স্থনিয়ম হইয়৷ প্রজাদিগের সর্বপ্রকারে উন্নতি হয়। 

আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হন্তেছে যে যাহারা এই অভিপ্রায় উত্তম জ্ঞান করেন 
তাহারা অবশ্ঠই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত 
বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি করি যে তাহারা এই পত্রদ্ধার আপনারদিগের মধ্যে 
পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধিকরত একবাকা হইয়! যথাসাধা সংকর্মের উদ্দ্যোগ করুন |” 
পাচ মাস মাসিকরূপে চঙ্গিয়া, ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিক 

রূপে চলিতে থাকে । ১ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যার (১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) শেষে আছে,__ 

“এক্ষণে বি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া! মাসে ছুইবার প্রকাশ 
হইবেক।” 

পর বৎসর মাচ্চ মাস হইতে “বেঙ্গাল স্পেক্টেটর” পাক্ষিক হইতে সাগ্চাহিকে পরিণত 
হয়। ২য় খণ্ড, ১-৫ সংখ্যার (ফেব্রুযারি-মাঁচচ, ১৮৪৩) শেষে আছে,-- 
“এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে ছুইবার প্রকাশ না হইয়। মেং টমসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহা- 

নম্তর প্রকাশ হইবেক, এতৎ ক্ষুপ্র পত্রিক দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় 
তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্ববান্, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে 
আহলাদিত হইবেন ।” 
“বেঙ্গাল স্পেকৃটেটর” পত্রের প্রচার পরবত্তী নভেম্বর মাসে বন্ধ হইয়া গেল । ১৮৪৩, 

২*এ নভেম্বর তারিখের ( ২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা ) কাগজে বাহির হইল,-- 
*১৮৪২ শালের এপ্রেল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেক্টেটর পত্র মাসিক পত্রিক! ব্ূপে প্রকাশ 
হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্বারা লাভ করণের ইচ্ছ। না থাকাতে এ বৎসরের সেপ্টেম্বর 
মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্য। বুদ্ধি হয় নাই এবং 
আয় দ্বার ব্যয় নির্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরের1 এই পত্রিকা বিশেষ্ূপে 
দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ শালের মাচ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাহারা 
গ্রায় ৮ মাস পথ্যন্ত ইহ! হইতে ব্যয় নির্বাহ হয় কি না পরীক্ষ। করিতেছিলেন কিন্ত 
শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহত্্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে 
যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তন্দার! সমুদায় ব্যয় নির্বাহ হইত না আর ষে 
অভিপ্রায়ে এপত্র স্থষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং 

নি 



বঙ্গা্ব ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১০৭ 
সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহ হইল ন। অতএব প্রোপ্রাইটরের! 
এতৎ পত্রের পাহায/কারি গ্রাহকর্দিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ * 
সগ্রিধানে বিনয় পূর্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এত 
পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দারা 
যদি তাহ! পরিবর্ত হয় তবে আহ্লাদ পৃর্ধ্বক পুণর্ব।র প্রকাশ করিবেন ।” 

«বেজাল স্পেকটেটর,এর ফাইল ।--- 

কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ঃ--সম্পূর্ণ ফাইল। 

সংবাদ রাজরাণী 

গঙ্গানারায়ণ বস্থর সম্পাদকত্ে 'সংবাদ রাজরাণী* ১২৫১ সালে( ১৮৪৪?) প্রকাশিত 
হয়। ইহার স্থিতিকাল অল্লপদিন। এই গঙ্গানারায়ণ বন্ুই «সংবাদ দিবাকর, পত্রের 
সম্পাদক ছিলেন। 

* “বেঙ্গাল স্পেক্টেটর? প্রকাশ সম্বন্ধে গোবি্ন্দিচন্্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের ১৮৪২ 

খষ্টাব্ের ১*ই জানুয়ারি তারিখের পত্র হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই কাগজের সহিত বিশেষভাবে সংগ্রিষ্ট 
ছিলেন তাহ জান যায়। পত্রখানি দীর্ঘ হইলেও উদ্ধত করিবার প্রয়োজন আছে। 
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সর্বরসরঞ্জিনী 
কতিপয় শিক্ষিত ষুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ১২৫১ সালে (১৮৪৪) 'সর্বরসরঞ্জিনী” 

নামে একখানি সাপ্তাহিক পন্ত প্রকাশ করেন ।* ইহা ছুই বৎসরকাল জীবিত ছিল। 

জগডুদ্দীপক ভাস্কর 
পাদরি লং, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে, 

একজন মুসলমান-_-মৌলবী বজর আলি 'জগছুদ্দীপক ভাস্কর” নামে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্র চারি ভাষায়--ইংরেজী, বাংল।, হিন্দী ও ফাসীতে প্রকাশ করেন । কিন্তু ১৮৪৬ সনের 
১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখের “ফ্রেণ্ড অফ ই্ডিয়া” হইতে নিম্নোদ্ধত অংশ-পাঠে অন্তরূপ জানা 
যাইবে £-- 
“01000 1501519 ০৬/9108])91---৬৬০ 109৬০ 1)09]) 19৬01110901 ৬10]) 0110 10)'091)20608 01 & 

905০ 1০0156106 ০৬ 91021)01 ৯0010] 171170990090090)]. 1১190 10101009595 100 700101191) 

/0091019 ]]) 11৮০ 19101700599, 101701191), 1১07918/) 0007000, 1011)00909 900 13910£9100, 

26 8, 01792090140 11019993 £% 7997'.-10191907607 9000875 00 98100185900 11)9 
111)1)02% 01 08০ 00019 119%91)9 900. 10085 01 110019 0 18059 991)9019] 1)909111 

15 00111100175 279 0 1) 0950690...7 

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর” ১৮৪৬ সনের মে মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আগষ্ট মাসের 
«অরুণোদয়? নামক অসমীয় মাসিকপত্রে ৭ লিখিত হইয়াছিল;-__ 

“কলিকতা নগরত এক জুগ্যত দিপিতা ভাস্কর নামেরে ইংরাজি বঙ্গালি হিন্দি 
ফারচি আরু আরবি এই পাচ ভাষারে এক সমাচারদর্পণ নাজিরউদ্দীন নামেরে 
এক মৌলবিএ মেই মাহত [5 মে মাসে] প্রথম নম্বর চাপিছিল কিন্ত 
এতিয়া [-এখন ] চলাৰ নোআরা [-না পারা] হেতুকে চাপিবলৈ 
এরিলে [.ছাড়িলেন 174; 

কাগজথানি যে মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৪৬ সনের ১৮ই জুন তারিখের 

“ফ্রে্ড অফ ইও্ডিয়া” পত্র হইতে নিয্নোদ্ধত অংশ-পাঁঠেও তাহা বোঝা ষাইবে,_ 
11097840০4৮ 12--001)0 1780207৮১16 1195 20 19060 91150101628 00 (10769 

11)0701]1 91100 ৬ 10011060 1189 10709176015 ০01 0715 709150101 108/097, ]1)1]) 09 

15011607 1010109196907 (0 1)111)119]1 110 ঠিছ০ 19000012698. ০01 119৮1170900] 07" 1680 

20010111601 16, ৮০ ৬০০ 1029. 60 10209 61796 01019 21011010109 011000119101102, 71101) 

€01710 77006 [91] 060 000211 1)60010195 1998 00 619 17070190107) 1797 1096] 

21081001090: 00৮ ৮৮০ 1946 9৪৮ 09091500 10119 1756 20110100010) (90. 
11001971121 1)9099- 

তিন মাস যাইতে-না-ষাইতেই “জগছুদ্দীপক ভাস্কর” পত্রের প্রচার রহিত হয়। 
১৮৪৬ সনের ৩০এ জুলাই তারিখে “ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া” লিখিলেন,__ 
“12£0726%, *771/1/ *১7.-10)0 47107071967, & 1097)92 10001151790 11) (1৮9 1911609,299 1198 596 

10 9591, 10100, 110৬০৬০2 169%1106 0109 100717070 1] 0752091 08100598 10727 

7001010, 109 01%2 01 016 19001 ০5 1১950000110 90:000]) 07 3:93007:095 

৭০০10959590) 1081090 19 ,52700072582778)1, 07. 58086010000091196, 2 ছা 99101) 
001৮০. 01081 9 8119906,01 79০506 01181) 8100 ৮০77 11101660. 017001261010.১-7)9 
18674 ০07 47086, 9 05, 1845. 

1 হা 4988171৮009, 41016710981) 01153101021195.. 11259. 911709..1846 10010119190 200 
850০0811970 1001001115 06110010981) 009 8.0189095, 31111967250 ৬৮161 6 ০0: ৪ 0০০. 006 
10 990]) 7)0101967,7--1,00879 21615771859), 0 41111, 

1 “আসামের প্র-পর্জিক”- পপল্পনাথ ভ্টাচপর্ধা বিদ্যাবিনোদ ।-_পাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জেক।, ১৬২৪, 
হয় সংখ্যা, পৃ. ৭৪) 



গাব ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১০৯ 

01 &85 11807, 19010100007 90159 : 20. 11 1)5 0100 01 03609010010 097110109, 

16 17407 10901 0৮711900101 9, 6৬91০ 17101001)) ৬101 50109 09100 ০0 801009৯9, 

41]] 1৮ 170096 1259 9010] 05810679115 11017 0)6170079 100100512009 0796 9101) & 
10101 ০৪ 1006 10099000.7 

পাষগুপীড়ন 

১৮৪৬, ২*এ জুন তারিখে ঈশ্বরচন্র গুপ্ত প্রভাকর যগ্ত্রালয় হইতে পপাষগুপীড়ন' 
নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্ষিমচন্্-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
দীবনচরিতে আছে১_- 

“১২৫৯ সালের ১লা বশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া 
গিয়াছেন,_-১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষগুপীড়নের 
জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে কেবল সর্বজন-মনোরগন প্রকুষ্ট প্রবন্ধপুপ্ত প্রকটিত 
হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষগুপীড়ন, পাষগুগীড়ন করিয়া, 
আপনিই পাষগড-হন্তে পীড়িত হইলেন । অথাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক 

কৃতগ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধাশ্মিক ঘোষ বিপক্ষের 
সহিত যোগ দান করতঃ এ সালের ভাত্র মাসে পাষগুপাডনের হেড চুরি করিয়। 
পলায়ন করিল, স্থৃতরাৎ আমাদিগের বন্ধুগণ তৎ্প্রকাশে বঞ্চিত হইলেন । এ 
ঘোষ উক্ত পত্র ভ।ঞ্রের করে দিঁয়। পাঁতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল ।” 

দেখা যাইতেছে, পাষগুপীড়ন ১৮৪৬, ২০এ জুন (৭ আধাঢ ১২৫৩) প্রকাশিত 

হইয়া পর বৎসরের ভাদ্র মাসে €( ১৮৪৭১ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ) বন্ধ হইয়। যায়। গুড়গুড়ে 

ভটাঁষ বা গৌরীশঙ্কর ভষ্টাচার্ধয “পুর্ব বদ্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন ।” 
কিন্তু *১২৫৪ সালেই তর্কৰাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে 
প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষগুগীড়ন, এবং তর্ক।বাগীশ “রসরাজ? পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ 
আরম্ভ করেন।”* 

সমাচার জ্ঞানদর্গণ 

১৮৪৬ সনের ১৭ই অক্টোবর ভাস্কর যগ্রালয় হইতে উমাকাস্ত ভট্রাচার্স্যের সম্পাদকতে 
সমাচার জ্ঞানদর্পণ' নাষে সাপ্তাহিক পন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬; ২২এ অক্টোবরের 
ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়ায় পাইতেছি £-- 

“117702%, 0907৫90197০ 19 10011) 610 //29185/877272 0186 8 00৬ 17%650 
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ঢা107:91180,) 

“সমাচার জ্ঞানদর্পণ, প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গু 
লিখিয়াছেন, ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪৯, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ) ইহার প্রচার 
রহিত হয়।ণ, 

*% বহ্িমচন্্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীঘনচরিত । ঈশ্বরচ্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী। 
+ কেদারনাথ মঞ্জুমন্জার ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন (পৃ. ৩১১) যে 'জ্ঞানদর্পণ, “পাঁচ বৎসর চলিয়া ছিল, 

১২৫৭ সালের অগ্রথাক়ণের পর আব আবির্ভীব হয় নাই ।” ১২৫৬ সালে এই সাপ্তাহিক খানি যে বন্ধ হইয়। 
গিক্লাছিল তাহার সন্দেহ নাই ; কারণ ২র! বৈশীখ ১২৫৭ তারিখের "সংবাদ পূর্ণচল্োদয়' পত্রে “গত বৎসরের 
মধ্যে প্রকাশ রহিত পক্র”গুলির মধ্যে সমাচার জ্ঞানারণে'র লাম পাইতেছি। মহেত্্রনাথ বিগ্ানিখিও 
কাগজথানির আয়ুক্ষাল লইয়া! গোলে পড়িয়াছেন।, | 



১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দিতীয় সংখ্য। 

সংবাদ জ্ঞানাঞন 

১৮৪৭১ ১৫ই এপ্রিল তারিখে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহ 
একখানি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্র। “সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ-- 

১২৫৪, টবশাখ। বাবু টৈতন্ততরণ অধিকারী মহাশম্ম ৩ ৫বশাখ দিবসে ইংরাজী এবং 
বঙগভাষায় জ্ঞানাঞ্চন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ।১% 

এক বঙ্সর যাইতে-না-যাইতেই পরবত্তী ডিসেম্বর মাসে কাগজখানির অস্তিত্ 
লোপ পায়! “সংবাদ প্রভাকরে” পাইতেছি £-- 

“১২৫৪, পৌয। এই হিডিকে সংবাদ জ্ঞানাঞ্চন পত্র মহানিন্্র। প্রাপ্ত হইলেন ।-.*-শ্ণ, 

১৮৪৭ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুরেরর “ফ্ণ্ড অফ ইগ্ডিয়া'ও 
লিখিয়াছিলেন,-_ 
8৬001125085, 10000110100 17-771079১160020 (8/0767478/1/)), ২,:1৮0%০ 1200671107৩ 
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21001010179 [0] 1001৭110452 

সংবাদ কাবারত্বাকর 

১৮৪৭, ১৬ই জুন “সংবাদ কাব্যরত্বাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রের% জন্ম হয়। গুপ্ত-কবি 
“সংবাদ প্রভাকরে” লিখিয়াছিলেন,_- 

“১২৫৪, আযাট। ৩রা আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্বাকর 
পঙজের জন্ম হয় ।সঈ 

“স্বাদ রূসরাজ” ব1 “পাষগুপীড়নে”র ন্যায় ইহাতে বাঙ্গবিদ্রপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। 
ইহার অভিভাবক ছিলেন ভারত ভট্টাচাষ্য নামে জনৈক ব্যক্তি । প্রকৃত পক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ”- 
সম্পাদক উমাকাস্ত ভট্টাচাধ্যই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ভারত ভট্টাচাষ্য 

ও ডমাকাস্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহ দদুজ্জন দমন মহানবমী” হইতে উদ্ধত নিয়লিখিত 
অংশ-পাঠে পরিস্ফুট হইবে, 

“উমাকাস্ত | ভট্টাচাধ্য ] কাব্যরত্বাকর ও জ্ঞানদর্পণ উভয় পত্র যোগ্য রূপে নির্বাহ 
করিতেছেন যদিও রত্বাকর ভারত ভট্টাচায্যের নামে বিকাশমান আছে সে কেবল 
গৃহের ছুই দ্বার মাত্র ভারত ভট্টাচাষ্য শ্াহারি রাসীস্থ নাম ব্যক্তানস্তর নহে অতএব 
রত্বাকরের সম্পাদকীয়োক্তি গুপ্ত লেখা হইলেও তীাহারি প্রকাশ লেখা বলিতে হয় 

এবং সত্যাতিসত্য জ্ঞান করা যায়,****** ৮ 
কাবারত্বাকর ছুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়। জানা যায়। 

* ' সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” - সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮ )। 

+ সংবাদ প্রভাকর, ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫)। 

1 সংবাদ কাব্যরত্রাকর প্রথমে সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৭ সনের ২৭এ জুলাই “হিন্দু ইন্টেলিজ্যাক্স1র, 
এ “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”--সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাধ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)। 

লিখিয়াছিলেন £--)9 84)891)71 15416786 /76)10)8 800 44884 10270169879 ০ আ9971199 

[010119])90 0 810100955 9170 ৬9010990958 7'99176005815, 2100. 001019101706 9861799৪৮50. 

18007900105 11050 (110 12/5407).১১ “সংবাদ কাব্যরত্বীকর' কিছুদিন পরে- হম্তকুঃ ১৮৪৯ সনে-_পাক্ষিক 

পঙ্জে পরিণত হইয়াছিল বলিয়। মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন তারিখের "হিন্দু ইন্টেলিজ্যান্সার' 
পত্রে প্রকাশিত, তৎকাল-প্রচলিত সামরিক পত্রের নামের মধ্যে “সংবাদ কাব্যরত্রাকর'কে পাক্ষিক পত্রের 
তালিকাভুক্ত দেখিতেছ। কেদারনাথ মজুমদার গ্রভৃতি ইহাকে "দ্বি-সাপ্তাহিক? পত্র বলিয়াছেন। 

কচ দুর্ন দমন মহা নবমী--১৪ সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর ১৮৪৭ (৭ কার্তিক, ১২৫৪ )। 



পা ৯৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১১১ 

প্রচলিত সাময়িক পত্রের তালিক1--১৮৪৭, জুলাই 
১৮৪৭ সনের ২৬এ জুলাই তারিখে ৭ হিন্দু ইন্টেলিদ্যান্নার” নামক ইংরেজী 

ন[প্তাহিক পক্ত্র তৎকালপ্রচলিত সাময়িক পত্রের একটি তালিক। প্রকাশ করেন। পরবর্তী 
২৯এ জুলাই তারিখের "ফ্রেণ্ড অফ ইওিয়া*য় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল । তালিকাটি এইবপ £-- 

নাম সংখ)। মাসিক মূল্য অগ্রিম বাধিক মুল্য 
প্রভাকর ০০ ৬ খানি সপ্তাহে ১২ ১০২ 
পূর্ণচন্দ্রোদয় *** ৬খানি ,, ১৬ ৮1/০ 
সমাচার চত্দ্রিক। *** ২খানি ., ৯ ১*২ 
সম্বাদ ভাঙ্কর ৮ ১খানি ,, ১২ ৮1০ 
সমাচার জ্ঞানদর্পণ *** »থানি » ॥* ৪1০ 
সম্ব।দ রসরাজ **০ ২খানি » ০ ৪২ 
পাঁষগুপীড়ন *** ১খাঁনি ,, ০ ২২ 
কাব্যরত্বাকর *** ১খানি » ৭০ ট 

দুর্জন দমন মহানবমী *** ২ খানি মাপে /* ২৬ 
নিতাধন্মানুরপ্রিকা *** খানি মাসে ।* ৩২ 

তত্ববাধিনী পত্রিকা *** ১ খানি মাসে ০ ৩২ 
সত।সঞ্চারিণী পত্তিকা *** ১ খানি মাসে 1০ ৩২ 
জগদদ্ধু পত্রিক। ০ ১ খানি মাসে | ৩২ 

হিন্দুধর্্মচন্দ্রোদয় *** ১ থানি মাসে ০ ৩২ 

উপর্দেশক *** ১ খানি মাসে ৮০ ১৪০ 
বিছ্য। কল্প দ্রম ৮" ১ খানি তিন মাসে ১.৯ প্রতি সংখ্যা -স- 

জ্ঞানসঞ্চারিণী 
১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জ্ঞানসঞ্ধারিণী” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “সংবাদ 

প্রভাকরে' প্রকাশ,--- 
"১২৫৪, ভাদ্র। পুস্তকের আকারে জ্ঞানসঞ্চারিণী ননী এক পন্ত্িক 'প্রকটিতা হয়।”* 

গঙ্গানারায়ণ বস্তু ইহা প্রকাশ করেন। ইহার স্থিতিকাল তিন বর্ম বলিয় 
জানা যায়। 

রঙ্গপুর বার্তীবহ 
১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর হইতে “রঙ্গপুর বার্তাবহ" নামে একখানি 

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হম । “সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,__ 
“১২৫৪, ভাদ্র |." জিলা রঙ্গপুরে “রঙ্গপুর বার্তাবহ” নামক এক মহোপকারক সমাচার 

পত্র প্রকটিত হয় ।”্ণ 

রংপুরের কুণ্ডী পরগণার ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্/য়ে গুরুচরণ রায় 
ইহা পরিচালন করিতেন । গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় “রঙ্গপুর' 
বার্তীবহে"র সম্পাদক হন। ১৮৫১ সনের ১৮ই সেপ্টেপ্বর তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে" 

নৃতন সম্পাদকের একখানি পত্র উদ্ধৃত হয়। তাহাতে আছে,_ 
“***সহযোগি ভ্রাতাদ্দিগকে এবং করুণাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণকে যথ। বিহিত অভিবাদন 

পূর্বক আমি অদ্য রজপুর বার্তাবহ পত্রের সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলাম। 
হে পাঠকবর্গ, এক শোকবার্ত। শ্রবণ করুন, এতৎ্পত্রের পূর্বতন সম্পাদক বাবু গুরুচরণ 

রায় জরাদি নানা রোগে প্রায় বর্ষাবধি কাতর থাকিয়া গত ৩রা ভাদ্র [১২৫৮] 

*. “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ/-_-সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮ )। 
1 “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ*--সংবাদ প্রভ্তাাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)। 
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এতন্সায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন,'.- | শ্রীযুত 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ।” 

সিপাহী-বিদ্রোহের সএণ্ন (১৮৫৭) লর্ড ক্যানিৎ মু্রাধগ্র-বিষ়্ক আইন করিলে “রঙ্গপুর 
বার্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়। 

হিন্দুবন্ধু 
১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেপ্কর মাসে “হিন্দুবগ্ধু* প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে 

লিখিত হইয়াছিল, 
4১২৫৪, ভানু । হিন্দুবন্ধু নামে ধশ্মবিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল ।৮৯ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রকাশ, এই সাপ্তাহিক পত্রখানির 

সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ ভদ্র । 
ধশ্মরাজ” পঞ্জের (১৮৫২) ভূমিকায় আছে,_-“কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহ 

নগরীতে খ্রীষ্ট ধর্খের বিরুদ্ধে “হিন্দুবন্ধু চালিত হইয়াছিল । প্রায় ৫০ জন গ্রাহক হইয়াছিল। 
৪ মাস চলিয়াছিল। পত্রিকার প্রধান কাধ্যকারক টাকাকড়ি খাইয়া ফেলায় বন্ধ 
হইয়া যায় ।” 

সংবাদ সাধুরগন 

“পাষগুপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে | ১৮৪৭, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ] 
ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন? নামে আর একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাহার 

ছাত্রমগ্ডলীর কবিত! ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত । “সাধুরগুন* ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক 
বর্ষ পধ্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল ।”৭* 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র কেবল ৩৪১ সংখ্যাখানি ( ১৮৫৭, ২৭ 
মার্চ । ১২৬০, ১৫ চেত্র ) আছে; তাহ! হইতে জানা যায় “এই সাধুরঞ্রনপত্র প্রতি সোমবার 
প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশিত হয়। মাসিক মুল্য।০ আনা, অগ্রিম বাধষিক ২|।* টাক।।”, 

১৮৫৭ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের “সংবাদ প্রতাকরে” প্রকাশিত একটি 
“বিজ্ঞাপনে? “শ্রীনবকৃষ্ণ রায় সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক” পাইতেছি। 

সুজলবন্ধু 

“সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, ১২৫৪ সালের পৌধ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭- 

জানুয়ারি ১৮৪৮ ) স্থজনবন্ধু নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় !ধ নবীনচন্দ্র দে 
ইহার প্রকাশক । ইহ] অল্প দিন চলিয়া বন্ধ হইয়। ঘায়। 

১৮৫০ সনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ইহ? পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে 
“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় লিখিয়াছিলেন-- 

“মাঘ, ১২৫৬ ।**শ্ীযুত বাবু রাধাচরণ চৌধুরী কতৃক সংবা স্থজনবন্ধু পত্র পুনঃ 
প্রকাশ হয় 1”? 

এবারও কাগজখানি মাস-খানেক চলিবার পর বন্ধ হইয়! যায় । 

সংবাদ দ্িখ্বিজয় 

«সংবাদ প্রভাকর? পাঠে আন যায়, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে ( ডিসেম্বর ১৮৪৭- 
জানুয়ারি ১৮৪৮) জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে “সংবাদ দিখ্িজয়” নামে সাপ্তাহিক পত্ত্র প্রকাশিত 

*ঈ  ' সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_সংবাদ প্রভা ৭, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এস্রিল ১৮৪৮ )। 
+ বহ্থিমচন্দ্র-(লখিত ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের জীবনচরিত | 
1 “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”--সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮ )। 

১ “গত সম্বৎসরিক ঘটনা”-_সংবাদ পূর্ণচংজ্পাদর, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫*) 
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হয়।* ছ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ইহা জ্ঞানদর্পন যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। “নংবাদ 

দিথিজয়” অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল । 

জংবাদ মনোরঞ্জন 

“সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশ, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জান্য়ারি 

১৮৪৮) ঞ্জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে সংবাদ মনোরঞ্জন নামে এক নূতন পত্র উদ্দিত হইয়াছে ।শ" 
গোপালচন্দ্র দে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। স্থিতিকাল অল্পদিন। 

সংবাদ রত্ববর্ষণ 
১৮৪৮ সনের জুন মাসে ভবানীপুর হইতে “সংবাদ রত্ববর্ষণ” নামে দ্বিসাপ্তাহিক 

পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৪৮১ ২০এ জুন তারিখে “দি ক্যালকাট। ষ্টার নামক ইংরেজী 
দৈনিক লিখিয়াছিলেন £ 

“4 7629১192190) 09৮ & 1061 1%)৯.--9360110955 /9098/2/2%7 90100900099 6159 10170) 

0? 9 200৬ 13017501190 7)9৬/91)87)97 16 1183 090 9699৫ 1057 8 10111771909] 01 

৮0010010001) 2৮ 131)0109011)079, 16 15 2 101-100100181% 10111)110961010, 60 19309 018 

01০5 136 &77 150) 01 059: 11101061200 19 021190 019 17804/,709007-51078. 

[306 109 1010996 10091] ০17'001173620009 00121090690 ৬10) 019 17100009100 15 
(1196 1700 00. 01 81909. 97011 ৬1]1] 1)0 01190090000 10; 16 10911061610 আআ. 

1109 79907978 (0 15০3 1096 ড19৮ 0901) ড191193৭ 01001011619 1006 60 199 1958 

1120 (0০ 201099.) 

ইহার সম্পাদক ছিলেন মাধবচন্দ্র ঘোষ এবং ইহার স্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ । 
সংবাদ মুস্তাবলী 

পারি লং “সংবাদ মুক্তাবলী'র প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয্! উল্লেখ করিয়াছেন। 
শিবপুর হইতে এই সান্তাহিক পত্রথানি প্রকাশিত হইত। ১৮৪৯ সনের ১*ই এপ্রিল 
(২৯ তত্র ১২৫৫ ) তারিখের “সন্বাদ ভাঙ্করে” নিক্বোদ্ধত অংশটি দেখিতেছি £-- 

“সংবাদ মুক্তাবলী। কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রামে 
ংবাদ যুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে, আমর! এপর্য্যস্ত 

উক্ত সমাচারপত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা 
উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েক মাস এ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ 
করি উক্ত পন্র সম্পাদকদ্দিগের উত্সাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে 
সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই,...। 

কা'লীকাস্ত ভষ্টাচাধ্য কাগজখানির পরিচালক এবং আন্দুলের রাজ! রাজনারায়ণ 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্সরখানেক চলিয়া “সংবাদ মুক্তাবলী”র 
প্রচার রহিত হয়। 

সংবাদ €কৌীস্তভ 

“সংবাদ কৌন্তত” একথানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা! ১২৫৫ সালের কান্তিক মাসে 
(১৮৪৮) প্রকাশিত হয় বলিয়৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন।% গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধে প্রকাশ, মহেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কাগজখানির সম্পাদক, এবং ইহা অল্পপ্দিনই 
জীবিত ছিল । 

ঈ “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” _ সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এশ্রিল ১৮৪৮)। 

শ “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ**স্ষ্সংবাত প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮) । 
1১৮৪৯ সনের ৮ই জানুয়ারি তারিখের “ছর্জন দমন মহানবশী' পত্ে আছে £--"সংবাদ কৌনস্ততকার 

মহাশয় অত্যজ দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ রঙ্গ ভঙ্গ পূর্বক অঙ্গ নাড়িকা স্বীয় অঙ্কের লাবণ্য দর্শাইতেছেন, 
ভাল).*।* | 

৯৫ 
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জ্ঞানচক্দ্রোদয় 

১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে?) রাধানাথ বসু কর্তৃক “জ্ঞানচন্দ্রদয়* প্রকাশিত হয় 
বলিয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন। ইহার স্থিতিকাল ছুই মাস বলিয়া জান! যায়। 

সংবাদ জ্ঞানরত্বাকর 

“সংবাদ জ্ঞানরত্বাকর' নামে একখানি গাপ্তাহিক পত্র ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (১৮৪৮ সনে?) 
প্রকাশিত হইয়া! বৎসরের শেষাশেষি অদৃশ্য হয়। ১৮৫১ সনে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে? 

প্রকাশিত “তিরোধান প্রাঞ্ত' সাময়িক পত্রের একটি তালিকায় “সংবাদ জ্ঞানরত্বাকরে'র 
সম্পাদকরূপে বিশ্বস্তর করের * নাম পাইতেছি। 

সংবাদ দ্রিনমণি 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ লিখিয়াছেন, ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে?) সংবাদ দিনমণি* নামে 
সাগ্চাহিক পত্র প্রকাশিত হয় এবং সেই বৎ্সরেই প্রচার-রহিত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ 
বাঙ্গরচন! স্থান পাইত॥ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহার পরিচালক ছিলেন-_ 
শক্তৃচন্জ্র মিত্র। 

সংবাদ অকণগোদয় 

রন অরুণোদয়” একখানি সাঞ্চাহিক সংবাদপত্র । ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৮৯ ১৭ই 
টিন তত বাদ প্রভাকরে? লিখিয়াছিলেন,-- 
“গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

কর্তৃক “সংবাদ অরুণোদয় নামক এক নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত 
হইয়া সর্ধন্্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানস্তর সম্ভোষ 
সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্বতোভাবে 
উত্তম হইয়াছে '-*1৮ন* 

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়৷ জানা যায়। 

সংবাদ রসসাগর 

«সংবাদ রসসাগর” পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পাদরি লং ইহার 
প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজখা'ন যে ১৮৪৯ সনের 
গোড়ার দিকে (মার্চ মাসে?) প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা সন্দেহ করা চলে না, কারণ 
১৮৪৯, ২৫এ জুন তারিখের “হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্রে পাইতেছি £-- 
“০ ৮019 006 9৬৪৮0 01 €1)9 05019691009 01 2 ০৪019 1000101109,61010 11) 1301702199, 018001 

(19 05910086100 01 18656 /9209070, 611 1996 1599095, অ1)90 ৮৪ 1790. 025 
10199901901 190০01৬1106 616 ঠি090106] 17000101097 01 079 109001..06 19 100101191)99, ৪ 

[010106:9 11) (1.9 1)0059 01 619 99160] 1381000 1$1190/91100111710 132091] 9,১7 

কাগজখানির সম্পাদক চিনির রিরিনোহ বন্দ্যোপাধ্যায় । “ছুজ্জন দমন মহানবমী' 
পত্রে লিখিত হুইয়াছিল :-_ 
“সম্পাদক মহাশয় আমর! দেখিতেছি এতন্ঈগরে এক অভিনব ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

নামক রসসাগর সম্পাদক হইয়! তাবৎ সল্লোকদিগের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন .*১ষ্ধ 

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে “সংবাদ রসসাগর” বারত্রয়িক হয়। ৯৮৪৯, 
২৬এ নভেম্বর “হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্মার” লিখিয়াছিলেন :-- - 

ক গৌপালচজ্ মুখোপাধ্যায় 'ব্রজনীথ বন্থ'র। পারি লং (ক্যাটালগ, পৃ. ৬৮) একবার 'বিশ্বস্তর 
ঘোষ'-এর, আবার অন্তত্র (16675, 1869) 'তারিণীচরণ রায়ের নামোলেখ করিয়াছেন । 

1 সংবাদ প্রভীকর--৫ই আত্বিন ১২৫৫ (১৮৪৮, ১৯ সেপ্টেম্বর ), পৃ. ৩। 
1 হর্ন দমন মহানবমী, ৭ এপ্রিল ১৮৪৯ (২৬ চৈত্র ১২৫৫), পৃ. ৯৯। 
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“০ ৪০ 190068099 60 25010001009 61796 00০ 10052500167, ৪, ০৬৪0100, 10 1391002199, 

খ1]] 10701 617০ 196 01 179: 10701761009 1)0101191190. 61109 ৪ ০০10, 2 610 01109 
01 8 20109,5 2 10001) 01)-**১ 

১৮৫০, ১৫ই জুলাই তারিখে ক্ষেত্রমোহনের ম্বৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ «সংবাদ 
প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,_ 
“শ্রাবণ, ১২৫৭। এই মাসের প্রথম দিবসে আমারদিগের নেহান্বিত সহযোগি রসসাগর 

সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জরবিকারে আক্রান্ত 
হইয়া মানবলীল! সম্বরণ করেন |” * 
ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদ রসসাগর+ পত্রের পরিচালন- 

ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ 
করিতেন। « 

১৮৫২ সনের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজ্খানির নাম বদল করিয়া “সংবাদ 
সাগর নাম রাখেন। গ্প্ত-কবি “সংবাদ প্রভাকরে, লিখিয়াছিলেন,_-- 
“আমারদিগের স্েহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নৃতন বৎসরের শুভাগমনে 

রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্বে পত্রের নাম “রসসাগর” ছিল, 
এইক্ষণে “সংবাদ সাগর+ হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরে রসময় হইয়াছে, 
কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই স্থধা এবং সাগরেই রত্ু, অতএব প্রার্থনা, 
এই সাগর পুর্ববে রম সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক |” % 
রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পধ্যন্ত “মংবাদ সাগর" সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

১ টৈশাখ ১২৬০ সালের (১২ এপ্রিল, ১৮৫৩) “সংবাদ প্রভাকরে, ঈশ্বরচন্দ্র গুণ 
লিখিয়াছিলেন,-_ 

“রসসাগর রসহীন হইয়া সাগর দেহ ধারণ করত সংপ্রতি কিছুদিনের নিমিত্ত প্রবাহ 
শৃস্ত হইলেন ।৮ 

তিনি এই সংখ্যায় *মৃতপত্রের নাম”-এর যে-তালিক। প্রকাশ করেন তাহাতেও 
সাগর” এর উল্লেখ আছে। স্থতরাৎ বুঝিতে হইবে ১২৬০ সালের পূর্বেই “সংবাদ সাগর? 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

১৮৫৩ সনের ১৬ই জুন (৩ আধা ১২৬০ ) তারিখে গুপ্ত-কবি “সংবাদ প্রভাকরে, 

লিখিয়াছিলেন £-- 

«“আমারদিগের জীবনাধিক স্ষেহান্িত সল্লেখক স্থুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রুযুত 
বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্যান্বরোধ বশত: 

সাগরপত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশুন্ত হইবায় তদ্দিষয় সাধারণের স্থগোচর করণার্থ 
অনুগ্রহ পূর্বক আমারদিগকে যে এক পক্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় 
দুঃখিত হইয়! সাদরে সেই পত্র নিম্মভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতত্গ্রতি 
মনোষোগ পূর্বক নয়নাস্তপাত করিবেন। ছুঃখের বিষয় এই, ষে, যত্বু মাত্র ন 

* “১২৫৭ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_-সংবাদ প্রভাকর, ২ বৈশাখ ১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১ )। 
+ গ্ীযুত মন্থনাথ ঘোষ তাহার 'রঙ্গলাল, পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,_-“'অনুসন্ধানে অবগত 

হওয়া যায় ক্ষেত্রমোহুন “রসমুদ্গর' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে “রসসাগরের” উল্লেখ 
মুদ্রীকরের প্রমাদ বলির! বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাহাতে . এক্ষণে 
আমাদের সন্দেহ নাই।” গুপ্ত-কবির লেখার মুদ্রীকর-প্রমাদ ঘটে নাই। যথোপযুক্ত অনুদন্ধণান না- 
করিয়াই, একমাত্র পাদ্দরি লঙের কথায় আম্মা স্থাপন করিয়া, মক্মধবাবু এতট। “নিঃসন্দেহ” ন1 হইলেই 
পারিতেন £ ॥ 

1 সংবাদ প্রতাকর, ১৪ এশ্রিল ১৮৫২ (৩ বৈশাখ ১২৫৯)। | 



১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ দ্বিতীল্ন সংখ্যা 

করিয়া আমরা সর্বদাই সাগরোগ্তব অমূল্য মহারত্ব সকল প্রাপ্ত হইতাম। 
অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত স্থখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। ধাহার রচিত 
গদ্য পদ্য জন-সমূহের পক্ষে অত্যন্ত শ্রুতি স্থখকর এবং উপকারজনক তিনি 
লিপিকার্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? 
যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার 
সংহার করিয়া পাঠকগপণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সছুপদেশের বিনিময়ে 
অসছুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক বালিক! ও 

যুবক যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগ্যে কুশিক্ষ। প্রদান 
করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছুমাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয় 
বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্ত তাহার দৃষ্টি শক্তি 
নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক, সেইক্ধপ স্ীনিজনক গ্লানিস্থচক পাপপুরিত 
পত্র সকল কেবল অশেষ অন্থখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশাল৷ 
শূন্ত থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না! নিন্দক লেখকের! অস্মদাদির 
অনর্থক গ্লানি লিখিয়া যত স্থখি হইতে পারে হউক, তাহাতে আমর! ভ্রক্ষেপো 
করি না, কিছুই দুঃখ বোধ করি না, বরং আনন্দ লাভ করিতেই থাকি । 
কারণ তাহারা ঝাটা স্বরূপ হইয়। আমারদিগের সমল অন্তঃকরণকে পরিষ্কার 
পূর্বক নিশ্মল করিতেছে । প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাহারদিগের প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া যথার্থ মঙ্গল করুন। কিন্তু তাহারা যেন এমত বিবেচনা করে না, যে, 
মনুষ্যকে ভয় দেখাইয়া নীরব করণ, কটু কহিয়৷ প্রতৃত্ব স্থাপন, দাম্ভিকতা দ্বারা 
কাল যাপন, এবং অলীকব্ধপে নিন্দা লিখিয়া অর্থ উপাজ্জন পূর্বক স্থখ ভোগ 
করণ, ইত্যা্দিই পরমেশ্বরের করুণার দ্বারা হইয়া থাকে। সে ভ্রম মাত্র, 
চাতুধ্য, ছলনা নিন্দাবাদ, তোষামোদ পরগ্রানি, পরগীড়ন প্রভৃতি পরিহার 
করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সকলের সহিত সন্ভাব করাই ঈশ্বরের প্রসন্গতা লাভ স্বীকার 
করিতে হইবেক। অতএব হে সহযোগিগণ ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া 
অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে 
জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযুষ সত্বে কেন হলাহল লইয়া দানববৎ 
ব্যবহার কর। কোকিল কাহাকে রাজ্য গ্রদ্দান করে নাই, কাক কাহারে সর্বদ্য 
হরে নাই, জীব কেবল মুখের দোষেই ত্যাজ্য ও মুখের গুণেই পূজ্য হইয়া! থাকে । 

“শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং। অনুগ্রহ পূর্বক বিহিত বাণী সহ সম্পাদকীয় 

উক্তিস্থলে নিয়লিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্বক বাধিত করিবেন। 

সংপ্রতি আমি কাধ্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পন্র সম্পাদনে পরাজ্মুখ হইলাম, 
যদ্যপি কোন মহাশয় তপ্তার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে 
খিদ্িরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথব। পত্রপ্রেরণ করিলে বিবেচন! কর! যাইবেক। 

সংবাদ পত্র সম্পাদনীয় ব্রতোদযাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, 
ষে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না প্রায় বাঙ্গালা সমাচার 
পন্ত্র মাত্রেই মন্ত্েথনী বাগযম্্র ম্বর্ূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিশ্যাৎ উপযুক্ত ব্বপ 

' উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যান্ছসারে তত্প্রতি লিপি সাহাষ্য 
প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দা। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।৮ 

বারাণসী চজ্রোদয় 
১৮৪৯ সনের ২রা মে তারিখে বারাণসীধাম হইতে লিখোগ্রাফে মুব্দিত “বারাণসী 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ এ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১১৭ 

চন্দ্রোদয়” নামে একখানি সাগ্চাহিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরিচালক ছিলেন-_ভূতপূর্ব 'জ্ঞানদর্পণ-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য । ১৮৪৯, ১৪ই 
মে “হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সারঃ পত্র লিখিয়াছিলেন,__ 
“]]19 01৮ 0 13010969 00 100%319 01 21360021169 00 51)9107, 090160 (119 77707105188 

0/7,770177/0, 010 11906 10001100707 ৮৮1)101) ০8. 155090. 01) (110 1310 11)369/76, 
[. 111 1)9 7010101191190 01009 2% ৮00]. 0 ০৬০]: ১/00095095, 2৮. (19 71153 . 01 
৪ 20017931001" 11701079011), 2100 103 10900. 506 01) 105 10011909006 13100001501)2৮10%, 
[0711)9715901607 2870. [01010719607 06 610০0 (77/%78 1971))8678, 000 01 011010৮1150 
10007819 1001)1151)00. 11) (1113 0105 

সাময়িক পত্রের হ্রাস্-বুদ্ধি 

১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন “দি হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার, নামক ইংরেজী সংবাদপত্র 
বাংল সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ দিতেছি £ 
*১৮৪৭ সনের জুলাই মাসে আমর। তৎকালপ্রচলিত ১৬ খানি বাংল) সংবাদপত্রের নামযুস্ত একটি 

তালিক। প্রকাঁশ করিয়াঁছলাম। তদনধি এ-পধ্যভ্ত বাংলা! সাময়িক পন্ত্রের সংখ) যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আমর! নিয়ে এই সকল পত্রের একটি তালিক। দিলাম; তালিকাটি সধতে প্রস্তুত, 
এবং নিভূল বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে £-- 

প্রাত্যহিক £_-(১) প্রভাকর, (২) পূর্ণচন্ত্রোদয়। 
বারত্রয়িক £_-(৩) ভাক্কর। 
দিসাপ্াঁহিক $--(৪) চক্দ্রিকা, (৫) রসরাজ । 
সাপ্তাহিক £--(৬) গবর্ণমেন্ট, গেজেট, (৭) স্থজনবন্ধু, (৮) অরুণোদয়) (৯) সংবাদ (কীন্তভ (1), 

(১০) সংবাদ জ্ঞানদর্পণ (), ৫১১) ভূঙ্গদ্ূত, (১২) সাধরঞরন, (১৩) জ্ঞাননধ্চারিণা, 
(১৪) মুক্তীবলী, (১৫) জ্ঞানচন্দ্রোদয়, (১৬) রসসাঁগর, (১৭) রঙ্গপুর বার্তাবহ। 

পাক্ষিক £-৫১৮) নিত্যধন্মীনুরপ্সি কা, (১৭) ছুর্ভজন দমন নমহানবমী, (২*) কাব্য রত্রাকর। 
মাসিক 2-(২১) তত্ববোধিনী পত্রিক্কা, (২২) সত্যধশ্মপ্রকীশিকা, 

(২৩) উপদেশক, (২৪) হিন্দু ধর্মচন্দরোদয়। 
ব্রেমাসিক £-(২৫) বিদ]কল্পদ্রম | 

দেখ গেল, সর্বদমেত ২৫ খানি বাংলা সাময়িক পত্র এখন চলিতেছে ১২ খানি দৈনিক, ১ খানি বারজ্রয়িক, 
২ খানি দ্বিসাপ্তাহিক, ১২ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাঙ্ষিক, এবং ১ খানি কেমাসিক। ইহার 
মধ্যে রংপুরের “বার্ভীবহ', বারাণলীর 'জ্ঞানচন্ট্রোদয় এবং শ্রীরামপুরের 'গবর্ণমেন্ট. গেজেট 
কলিকাতা বা তন্নিকটবর্তী স্থানে প্রকাশিত হর না। গতবারে (১৮৪৭ সনে) আমরা যে তালিকা 
প্রকাশ করিয়াছি তাহার ষধ্যে তিনখানি কাগজ-_-'পাষগুগীড়ন', সত্যসঞ্চব্পী পাত্রকা, এবং 
'জগদদ্ধু পত্রিকা লোপ পাইয়াছে। গতবারে লিখিবার পর যে-সব নুতন সামক়িক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র 'হিন্দুবন্ধু'রই প্রকাশ রহিত হুইয়াছে ।” 

সংবাদ রসমুগ্দর 

১৮৪৯ সনের জুলাই (?) মাসে “সংবাদ রসমুদগর+ নামে সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত 
হয়। গুড়গুড়ে ( গৌরীশক্কর ) ভট্চাষের “রসরাজে'র সহিত মসিধুদ্ধের জন্তই ইহার 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া জান! যায়। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” লিখিয়াছিলেন,__ 
“আষাঢ়, ১২৫৬ । **শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় কতৃক সংবাদ রসমুদগার নাক 

এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়|” %* 
কয়েক মাস পরেই--১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর হইতে কাগজখানিকে “'অর্ধসাপ্তাহিকে, 

পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৪৯, ২৬এ নভেম্বর হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্র 
লিখিয়াছিলেন £-- 

* “গত সন্খসরিক ঘটন।”--সংবাদ পুর্ণচিক্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এরশ্রিল ১৮৫, )। 

পাদ্রী লং (17775 96০ 1859) এবং গোপালচল্র মুখোপাধ্যায় (নবজীবন, আবাঢ় ১২৯৩) 
“গোবিন্দচন্্র বন্দ্যোপাধ্যার়'-এর পরিবর্তে 'ক্ষেতমোহ্ন বল্দযোপাধ্যার'-এর নাম দিয়াছেন। 



১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ দ্িতীয় সংখ্যা 

০ 219. 70901199690 60 ৪9010001009 090 01)9..12290770762907, 27001807 1091109108] 

৬/1]] 17010 (19 156 01 10036 10701061)৭ 109 1)17101191)00....0৬1009 2 ৮৮991. 

কিন্ত এই প্রস্তাব কাধ্যকর হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। রসমুদগর বেশীদ্দিন স্থায়ী হয় নাই। 

মহা জনদর্পণ 
১৮৪৯ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে জয়কালী বন্থ 'মহাজনদর্পণ নামে একখানি 

দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন । “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশ-__ 

“ভান্র, ১২৫৬ ।"*শ্রীধুত বাবু জয়কালী বহু কতক মহাজনদর্পণ নামক এক দ্রব্যমূল্যের 
পত্রিক! প্রকাশ হয়।”? * 
“হিন্দু ইন্টেলিজ্যান্সার” পত্রও ১৮৪৯, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন ২-- 

4 001001776709]108)01 100 13970021100, 01170671110 79911796100 016 0] 91891101) [00025 

07 (019 “81070178064 10010177/7-601859) 113 1036 17900 169 001020৮2000, 8800. 19 1091100 

[00101191190 09117”, 0 0119 10৬/ 7209 01 60 101)0999 1091" 11106) : 

ইহ1 কয়েক মাস মান্ত্র স্থায়ী হইয়াছিল। বাংলায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্র বোধ হয় 
ইহাই প্রথম । 

ভৈরবদণ্ড 
১৮৪৯ সনের নভেম্বর-ভিসেম্বর মাসে বারাপসী হইতে “ট্রবদণ্ড? প্রকাশিত হয়। 

ইহ] লাপ্তাহিক পত্র। “সংবাদ পৃর্ণচন্দ্রোদয় লিখিয়াছিলেন,_ 
“অগ্রহায়ণ, ১২৫৬ ***বারাণসীতে বাগবাহার যন্ত্র হইতে 'তভরবদণ্ড নামক এক 

পত্র প্রচার হয়।” এ" 

কাগজখানি “রসমুদগরে'র বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল । স্থিত্তিকাল--অল্পদিন। 

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন 
১৮৪৯ সনের শেষে (1) “সংবাদ সজ্জনরঞ্জন, প্রথমে সাপ্াহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 

“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে? প্রকাশ, 

“পৌষ, ১২৫৬।""শশ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংবাদ সঙ্জনরঞ্জন নামক এক 
সাপ্তাহিক স্বাদ পত্র প্রকাশ পাস্ন।” ধ 

পর বসর-- ১২৫৭ সালে ইহাকে অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপে দেখা যায়। ১৮৫৮ সনে 
ইহার প্রচার রহিত হয়। মধ্যেও একবার কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়৷ গুপ্ত-কৰি 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

১৮৬১ সনের জুন মাসে ( আষাঢ় ১২৬৮) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ সঙ্জনরঞ্ন+ 
পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬১, ১লা! জুলাই তারিখের “সোমপ্রকাশ” পত্রে পাই,_- 

“এই আধাঢ় মাসে সঙ্জনরগ্রন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ত 
হইয়াছে । ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার 
সম্পাদক । এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি এই ছুই দিন করিয়! প্রকাশ 
হইবে। ইহাতেও রাজনীতি ঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম হইয়াছে। 
সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের নৃতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট 

* গত সন্বৎমরিক ঘটন1”__সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৯ )। 
+ “গত সম্বৎসরিক ঘটনা--সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০ )। 
1 “গত সন্বখসরিক ঘটন।"-_-সংবাদ পূর্ণচক্ত্োদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)। 



বঙ্গাব্ৰ ১৩৩৯ এ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১১৪৯ 

হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহ। সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে 
এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে ।” * 

বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী 

১৮৪৯ সনের শেষে (1) বর্ধমান হইতে «বর্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী” প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে 
প্রকাশিত হয় । “সংবাদ পৃ্ণচক্রোদয়ে* প্রকাশ» 

«পৌষ, ১২৫৬।.."বর্ধমানে জ্ঞান গ্রদায়িনী নামক."'সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় ।” এ 
ইহার স্থিতিকাল কয়েক বর্ষ; ১২৫৭ সালে 'অদ্ধ-সাপ্ধাহিক? রূপে বর্ধমান জ্ঞান- 

প্রদদায়িনীর উল্লেখ দেখিতেছি । বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজখানি বাহির করেন। 

বর্ধমান চক্দরোদয় 

«বর্ধমান চক্দ্রোদয় একখানি সান্তাহিক সংবাদপত্র ; ১২৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 
(১৮৫০ জানুয়ারি?) রামতারণ ভট্টরাচাধ্য প্রথম প্রকাশ করেন। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* 

লিখিয়াছিলেন,- | | | 
“পৌষ, ১২৪৬।..বদ্ধমানে-বদ্ধমান চন্দ্রোদয় নামক"*'সন্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।৮% 

«বর্ধমান চন্দ্রোদয়” ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসেও জীবিত ছিল। খুব সম্ভব এই কাগজ- 
খানিরই সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর (২৫ ভাদ্র ১২৫৯ বুধবার ) 
“সংৰাদ প্রভাকরে? লিখিয়াছিলেন,-_ 
*শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ছার! “চন্দ্রোদয়' গত শনিবারাবধি পুনরায় উদয় 

হইয়াছে । বোধ হয় চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণাবধি আমারদের প্রতি 
পীযুষময় বিমল কিরণ বিতরণে আর বিরত হইবেন না!” 

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র 
বিষ্ভাদর্শন 

স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নচন্ত্র ঘোষ “বিদ্যাদশন? নামে একখানি মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ১৭৬৪ শকাব্া! আষাঢ় € ১৮৪২, 

জুন-জুলাই )। মূল্য মাসিক ১২। | 
“বিচ্যাদর্শন প্রচারের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে)_- 

“সন্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সঙ্কেপ বিবরণ নিন্নদেশে 
প্রকাশ করিতেছি । এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচন। হইবেক, যদ্ধার! 
বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া! সহজে ভাব প্রকাশের উপায় 
হইতে পারে। যত্বপূর্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার 
বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা ষাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির 
প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তত্তিন্ 
রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নৃতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক । . 

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক 
যত্ব কর! অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সব্বদাই সাধারণ লেখকদ্দিগকে তর্কদ্বার সাবধান 
করিব, এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়। প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্ট আমার- 
দিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব ন1।৮ 

১৭৮৩ শক আবাঢ় মাসের 'বিবিধার্থ-সঙ্গহে' প্রকাশিত “সংবাদ সঙ্জনরগ্রনে'র সমালোচনাও প্রষ্টব্য । 
1 “গত সম্বৎসরিক ঘটনা” সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০ )| 
1 “গত সন্থৎংসরিক ঘটনা+--সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০) । 



১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ দ্বিতীয় সংখ 

বিদ্যাদর্শনের ৪-৬ সংখ্যায় “শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথি- 
মধ্যে স্থান২ হইতে ষে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন...& সকল লিপির 
অনুবাদ” এবৎ ৩-৫ সংখ্যায় “রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত” প্রকাশিত হয়। 

“বিদ্যাদর্শন মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। 

“বিদ্যাদর্শনঃএর ফাইল ।-_ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগার £- সম্পূর্ণ ফাইল 

মঙজলোপাখ্যান পান্তর 

১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে “15 12521755115 মঙ্গলোপাখ্যান পক্র” শ্রীরামপুর 

প্রেস হইতে প্রকাশিত হয় । এই মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার বাম দিকে ইংরেজী অংশ 
এবং ভান দিকে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার গোড়াতে যে “ভূমিকা” মুব্রিত 

হইয়াছে তাহ! হইতে এই পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে, 
“এইক্ষণে আমর] যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীপীয়ান বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহ] বর্তমান 

বৎসরের আর্ত শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক [ ব্যাপটিষ্ট ] মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের 
চতুর্দিকস্থ দেবপৃঞ্জকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্ম্টোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভাতে 
তাহারদের নাণ। স্থানহইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি 
ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিক্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সন্বাদ তাহার! প্রকাশ 
করিলেন তন্দার! আমারদের অন্তঃকরণ আরো! আনন্দিত হইল । তাহাতে হ্বতরাং আমারদের এতদ্দেশীয় 
ভ্রাতারা যাহাতে অনুগ্রহ এবং আমারদের প্রভূ ও ত্রাণকর্ত। যিশু শ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানেতে বৃদ্ধি পান এই 
নিমিত্ত আরে! উপায় স্থির করিতে উদ্যন্ত ছিলাম যেহেতুক এইক্ষণে আপন মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক 
ব্যতিরেকে তাহারদের জ্ঞান প্রাপণের অন্ত কোন উপায় প্রায় নাই। 

এই অভিপ্রায়েতে অনেক প্রকার গুরুতর প্রস্তাব কর। গিয়ছিল তন্মধ্যে আমরা বোধ করিলাম যে বাঙ্গল। 
ভাষাতে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ কর। সছুপাঁয় বটে। এঁসম্বাদ পত্রের দ্বারা এই দেশীর আমারদের 
ভ্রাতার। মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধির এবং ভারতবন ও জগতের অন্তান্ত স্থানীয় মণ্ডলীর বিষয়ে সকল গুরুতর 
সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন***।” 

মঙ্গলোপাধ্যান পত্র ১৮৪৫ সন পধ্যস্ত চলিয়াছিল । “৩ বালম। ১৮৪৫ ।॥ নবেম্বর 

ডিসেম্বর । ৩৫১, ৩৩ নম্বর” যুগ্ম সংখ্যাক্স সম্পাদক লিখিলেন,-_ 

“সম্পাদকের উক্তি ।--অনবকাশপ্রযুক্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্র উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইতে পারিল 
না। এইক্ষণে ছুই মাসের একত্র প্রকাশ হওনের অভিপ্রায় যে ১৮৪৫ সালের পুস্তক সাঙ্গ করি। সেই 
অনবকাশপ্রযুত্ত আমারদের এই পত্রের সম্পাদদকতণ কল্প ত্যাগ করিতে হইল ।*** 

পরস্ত এই দেশীয় পাঠক মহাশয়ের বোধ করিবেন না ধে আমারদের ধর্মবিষয়ক সম্বাদ প্রাপণের অন্ত উপার 
নাই। যেহেতুক বোধ হয় ১৮৪৭ সালের আরম্ভ অবধি মঙ্গলোপাখ্যান পত্রের সমাভিপ্রায়ক অন্ত পত্র 
বাঙ্গল। ভ'ষোতে প্রকাশ হইবে ।” 

পাদরি লং লিখিয়াছেন, “মঙ্গলোপাখ্যান পত্র সম্পাদন করিতেন--জে: রবিনসন। 

“মঙ্গলোপাখ্যান পত্র"র ফাইল ।-_ 
কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি -_সম্পূর্ণ ফাইল । 

তত্ববোধিনী পত্তিক। 
১৮৪৩ সনের ১৬ই আগষ্ট ( ১লা ভাত্র ১২৫০) আদি ব্রাঙ্গলমাজ হইতে এই মাসিক 

পত্রথানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই তারিখের “বেঞ্গাল স্পেকটেটর* পত্রে পাইতেছি £-_ 
“তত্ববোধিনী সভা ।--আমরা অবগত হইলাম ষে আগত ভাদ্র মাসাবধি উক্ত সভা 

হইতে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবেক, তাহাতে সভার বিবরণ এবং সভার 
বৈঠকে সভযদিগের পরমার্থ বিষয়ক রচনা এবং ৬রামমোহন রায়ের সংগ্রহের স্থুল 



বা ১৩৬] দেশীয় সামগ্রিক পত্রের ইতিহাস ১২১ 
তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবেক। আমরা আশ্বাম করি পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত সভার 
সভ্য মহাশয়দ্িগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক |» 

প্রথম বারে। বৎসরের “তত্ববোধিনী পত্রিক1?” অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

'তত্ববোধিনী পক্তিকার ফাইল ।-- 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্ গ্রশ্থাগার | 
ইন্পিরির়াল লাইব্রেরি অসম্পূর্ণ ফাঁইল। 
এশিয়াটিক সোসাইটি 

কায়স্থ কৌন্তভ 

এই পুস্তকখানি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত । প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয় -- 
১৮৪৪ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে | প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি উদ্ধত করিতেছি £-_ 

কায়স্থ কৌন্ভ্রভ 
অর্থাৎ 

কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, 
| এবং 

তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় বহু পণ্ডিত 
সম্মত মীমাঁৎস। দ্বার! প্রকাশিত হইল, 

এবং 

নান! শান হইতে 
প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল । 

১ সংখ্য। 
শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত |... 
শকাব্াঃ ১৭৬৬ সন ১২৫১ শাল ৩ শ্রাবণ । 

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল---১১ ;মাচ্চ ১৮৪৫ । ২৭ ফাজ্তন ১২৫৫ সাল। এই 

সংখ্যার ভূমিকায় প্রকাশ £- 

“মন্ুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধশ্ম সনাতন হয়, এ স্বধশ্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত 
বাস করেন ।-.*কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত 
বচন দ্বারা (১) প্রথম সঙ্খক কায়স্থকৌস্তভ গ্রন্থে নিশ্চয় প্রকাশ করা গিয়াছে, 
এইক্ষণে এই (২) দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে এ প্রথম ভাগের পোষকার্থে ও পরিফার ব্যাখ॥ 
করণার্থে শাস্ত্রের বচন সকল শান্জ্রাধীন যুক্তি দ্বারা কায়স্থ ব। ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই 
দৃঢ়রূপে পণ্ডিতর্দিগের বোধার্থে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে ।% 

“কায়স্থ কৌস্তভে”র তৃতীয় সংখ্যার তারিখ--১২৫৫, টবশাখ ২৪) ইংরেজী ১৮৪৮ 

“কায়স্থ কৌন্তভ*-এর ফাইল ।-_ 

পরীরবামকমল সিংহ £---১-৩ সংখ্য)। 
রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি £-- ২-৩ সংখ্য।। 

নিত্যধরন্মানুরঞ্জিকা। 
১২৫২ সালের “মকর সংক্রমণ দিবস” ( ১২ই জানুয়ারি ১৮৪৬ ) হইতে “নিত্যধশ্মাহ- 

রঞ্রিক।” পাক্ষিক পত্র রূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৭ই মাঘ ( ১৯এ ফেব্রুয়ারি ) তারিখে 
“সমাচার চক্িক” পত্র লিখিয়াছিলেন £--. 

১৯৬ 



১২১ সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রিক। ্ ছবতীয় সংখ্য। 

“নিত্যধন্মান্ছরপ্রিকা |--পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিবেক নিত্যধশ্শান্ছরঞ্জিক পত্র গত মাসাবধি 
প্রকাশারস্ত হইস্লাছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্য! প্রাপ্ত হইয়া আমর তাহার 
স্থলাভিপ্রায় অর্থাৎ হিন্দুধশ্ম সপক্ষতা বিষয় চন্দ্রিক। পত্রে ব্যক্ত করিয়াছি সম্প্রতি 
এঁ পত্রের তৃতীয় সংখ্যা আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে তদবলোকনে তাহার সম্পৃ 
তাৎপর্ধ্য অবগত হওয়া গেল যে তৎপত্রের সম্পাদক বাহ্বাস্ষটোনপূর্ধবক নান্তিকগণের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত হইয়াছেন.*. 1” 

মন্দকুমার কবিরত্ব এই কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। দশ বৎসর পাক্ষিক রূপে 
চলিয়া নিত্যধন্মানুরপ্তিক।” মাসিক পত্রে পরিণত হয়| সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £-_ 
“পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্তমান অগ্রহায়ণ 

মাসাবধি ( ১২৬৩ সাল) নিত্যধশ্মান্ুরপ্রিক পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলাম।”ণ* 

'নিত্যধম্মান্থরঞ্জিকা*র ফাইল ।-- 

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি চন্দননগর লাইব্রেরি 1 কোন কোন বৎসরের 
কিকাত। ইম্পিরিষাল লাইত্রেরি বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষৎ 4 ফাইল। 

সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা 
১৮৪৬ সনের মে মাসের সংবাদপত্রে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠার 

কথ। ঘোধিত হইয়াছিল। এই বেদাস্ত-সভার সভাপতি নির্বাচিত হন--রামমোহন 
রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।ধ% এই সভার মুখপত্র ছিল “সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা" । 
পত্তরিকাখানি পরবর্তী আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে । ১৮৪৬ সনের 
২৭এ আগষ্ট তারিখের “ফ্রেণ্ড অফ ইপ্ডিয়া” পত্রে দেখিতেছি,__- 

05085, £১012056 260.--৬৬৪ 1050 16910 09৬০90790 /11) 11109 0156 10101011027" 01 &. 

[911৮০ 1001)21, 6119 ১0600300017901069, আ]1)10]) 1195 10190 1991760 [017 1119 1১99৭, 

[079 09101191190 105 & 70071010101 0179 1279. 2100. 11007929117 1১00 ৬110 1779 1)9 

06915117690 111700009 1)01915, ৬৮10 12৮9 10900. 1:81560. 1)5% 001002610 810০ (019 

[00911110193 01 10019075,--0109 0996৬870 010805800065 01 1101), 1)0৮৮9৬০]দ 1119 

11950 700 6106 10001109089 100 90150800986 10590990 01 01701720117 008০ 
(70109 01 (119 0091)01, 11959 09109] 1:000180 10 ৬ ০0810119110.১? 

'সতাসঞ্চারিঞ্চণী পত্রিকা”র সম্পাদক ছিলেন শ্ঠামাচরণ বস । ১৮৪৭) ১৪ই নভেম্বর 
সম্পাদকের মৃত্যু হইলে সত্যসঞ্চারিণীও বন্ধ হইয়! যায়। “সংবাদ প্রভাকর' 
লিখিয়াছিলেন,-_- 

£হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু শ্যামাচরণ বনু 
নিদারুণ জরবিকারে আক্রান্ত হইয়া ২৯ কাত্তিক [১২৫৪] শনিপার দিবসে 
লোকান্তর গত হয়েন, শ্তামাচরণ বাবু সংবাদপত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, বিশেষতঃ 

* ১৮৪৬, ১৩ই জানুয়ারি (মঙ্গলবার ) 'বেঙগল হরকরা' পত্র লিখিক্সাছিল £--“'/ 130776192 1091991 

96৮100 47৬160/0 1)1)2172)807100 12177760170, ৪85 1998090 1017) ৪ 5615০ 1১7998 ০0 
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1665 (01006 00০ রাড 800 019795 81070706 01৩ 101710005....১ 
+ “বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য", পৃ. ৩০৭। 
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বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১২৩ 

এই প্রভাকর পত্রের প্রতি অতিশয় সহ করিতেন, তিনি ইংরাজী বাঙ্গাল উভয় 
ভাষায় স্থলেখক ও স্থবক্ত! ছিলেন, তাহার বক্তৃতা শ্রবণে ও রচন। দৃষ্টে তাবতেই 
তুষ্ট হইতেন, তিনি সাধারণ হিতজনক সকল বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী ও স্বভাবতঃ 
অতি স্থুশীল, স্থধীর দয়ালু এবং নিব্বিরোধী ছিলেন, উক্ত বাবু সত্যসঞ্চারিণী 
পত্তরিক। প্রচার ছারা জগন্ময় স্বখ্যাতি বিস্তার করিরাছিলেন ।১%* 

জগহক্ষ 
সীতানাঁথ ঘোষ, ব্রঙ্গলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র গ্রভৃতি হিম্দুকলেজের 

কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে (১৮৪৬-৪৭) “জগদন্ধু” নামে একখানি 
মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন । ইহার সম্বন্ধে 
সংবাদ প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন-_ 

“মাঘ, ১২৫৪9 ।.."হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ 
ঘোষ অল্প বয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে ম্বৃত হেয়ার সাহেবের 
ফণ্ড হইতে এক শত টাক পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন ।”ণ, 
কেদারনাথ মজুমদার ( “বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত)+, পৃ ২৭৭ ) লিখিয়াছেন-_ 

“...এই পুরস্কার প্রাপ্তিই তাহাকে [সীতানাথ ঘোষ ] একথান! পত্রিক। বাহির করিয়! 

তাহার সম্পাদক হইতে প্রলুব্ধ করে। ফলে উক্ত সীতানাথ ঘোষ ও তাহার কতিপয় 
বন্ধুর চেষ্টায় এই 'জগঘন্ধু” বাহির হয়।” 

কিন্ত উপরি উদ্ধত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পুরস্কারপ্রাপ্তির অনেক 
আগেই সাতানাথ 'জগঘদন্ধু'র সম্পাদক হইয়াছিলেন । জগঘন্ধু ছুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল 
বলিয়া জানা যায়। 

উপদ্দেশক 

ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে, জে. টমাস কতৃক মুদ্রিত, এই মাসিকপত্রথানি ১৮৪৭, 

জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ছিল দুই আনা । পাক্রকা-প্রচারের 
উদ্দেশ্ত প্রথম সংখ্যার গোড়ায় এইরূপ বার্ণ ত আছে, 

"আভাষ। মঙ্গলোপাখ্যান নামে ষে পত্রিকা কএক বৎসর পধাস্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, 

তদ্ঘার! ব্গ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার 
লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, 

ইহাতে অনেকে মনে ছুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় এ প্রকার এক পত্ট্রিকা 
মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির কর! গেল ।” 

গউপদ্দেশক* সম্পাদন করিতেন-_-ওয়েঙগর সাহেব ।% 

“উপদেশক+-এর ফাইল ।-_ 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাত] :--১৮৪৭-৪৯ 2 ১৮৫২-৫৩। 
এশিয়াটিক সোদাইটি, কলিকাতা £₹-_ ১৮৪৭-৫৬। 

* “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-- সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এশ্রিল ১৮৪৮ )। 
1 “সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ'- সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রল ১৮৪৮) । 

12009 575670০7170 007 ৮০907778254 1842. 



১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ খিতীয় সংখা 

দুর্জন দমন মহানবমী 

“ছুর্জন দমন মহানবমী+র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সনের মই ফেব্রুয়ারি 
(২৮ মাঘ ১২৫৩)।* প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই এই পন্ত প্রচারের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে; 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

€***ধশ্ম বিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোনমতে মতস্থির নাই, বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য 
প্রযুক্ত ধশ্মে অনাস্থা জন্মিয়। নাস্তিকতার বুদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর 
মতস্থাপক হইতে চাহেন,-কোন২ ব্যক্তি অভিপ্রায় মত ধ্ম্মযাজন করাইয়া 
আপনি ধশ্মোপদেশক রপে প্রতিপন্ন হইতেছেন,_তদতিরিক্ত কেহ২ স্বজাতীয় ধশ্ম 
পরিত্যাগ পুর্ববক বিজাতীয় ধশ্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহবা ব্রাঙ্গণেতর ব্যক্তির 
যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্তভ, কোন২ মহাত্মারা স্ত্রীলোকের দিগকে ম্বাধীনা করিতে 
উৎসাহী, কেহবা বিধবার বিবাহেতেই ব্যতিব্যস্ত কেহ২ পিতামাতার সহিত 
অনৈক্যতায় বিপরীত পথান্ুগামী হইয়। স্ব স্বজাতীয় ধর্মপ্রতি ছ্েষ করত কর্মকাণ্ডের 
পথে একে কালেই জলাঞ্চলি দিয়াছেন, এব্সপ ধশ্ম বিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ 
হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সংপ্রতি দোষের আকর বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত 
হইলেন, অতএব সর্বপদোষনিধি ছুঞ্জনদিগের দমন নিমিত্ে ছুজ্জন দমন মহানবমী 
নামে এই পত্র প্রকাশ করিতেছি, প্রত্যাশা করি এতৎপত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
দৃৃক্ষু ব্যক্তিরা অবশ্যই মনে প্রীতিযুক্ত হইবেন প্রাকৃত ভাষায় ভাষিত বোধে 
অমনোযোগ করিয়া এ অকিঞ্চনের আশার আশাকে হতাশ করিবেন না," সম্পাদক 
শ্রীমথুরামোহন দাস গুহস্ 1১" 

“দুর্জন দমন মহানবমী+র প্রত্যেক সংখ্যার কগদেশে এই শ্লোকটি দেওয়া আছে £__ 
ধর্মবিহিংসক ছিপদ পশুনাং ক গলিত রুধিরং স্পৃহয়স্তী । 
সম্প্রভুঃদরয়বতীহ নগধ্যাং শ্রীহূর্জন দমন মহানবমী ॥ 

ইহ1 প্রথমে মাসে একবার বাহির হইত । দ্বিতীয় সংখ্যায় ( ১১ই মাচ্চ ১৮৪৭) 
প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি হইতে তাহ। জান! যাইবে £_- 

«এই দুঙ্জন দমন মহানবমী পত্রিক। প্রকাশের নিমমিত দ্দিবস স্থির করা যায় নাই, মাসের 
মধ্যে এক দিবস ইচ্ছামত প্রকাশ করা যাইবেক, মুল্য ।* চারি আনা পরিমাণে 
স্থৈরধ্য হইয়াছে, পরে গ্রাহকের বৃদ্ধি বুঝিয়। মাসে বারদ্বয় প্রকাশ হইবেক,:-.1” 

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন ) হইতে “ছুঙ্জন দমন মহানবমী মাসে ছুইবার প্রকাশিত 
হইতে থাকে । প্রথম কয়েক সংখ্যার তারিখ দিতেছি £-- 

১ সংখ্য। ২৮ মাঘ ১২৫৩ 

হু, ২৮ ফাক্ন ,, ৪ ১১ মার্চ ১৮৪৭ 
৩ ,, ২৮ চেজ্ে ১, ২ ৯ এপ্রিল ,, 

৪. ১, ১৭ বেশাখ ১২৫৪ নিন ৯ মে ্ঃ 
৫ ১ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১) -- ৭ জুন 

৬ ৯ আধাঢ় », নর ২২ », 
চা ২৩ ৯, রঃ -্ ৬ জুলাই 

চা ১৯ ৭ আবণ 5, জে চি ৯ %৯ 

ষ্ ১ ১5 রঃ টি € আগস্ ৯ 

-শাস্পী পা পপ প্র পপ. সপ বসা আপা পা সপ শী তপতি সপ 

* কেদারনাথ মজুমদার তাহার 'বাঙ্গাল। সমসাময়িক সাহিত্য পুস্তকের ৩১০ পৃষ্ঠার ভ্রমক্রমে 
লিখিয়াছেন £--+১২৫৪ সালের ১৫ই জোষ্ঠ (১৮৪৭, ২৮ মে) হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারিত হয়।” 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১২৫ 

চারি সংখ্য। প্রকাশিত হইবার পর ঠাকুরদাস বন্থ এই পত্রের সহকারী সম্পাদক 

নিযুক্ত হন। পঞ্চম সংখ্যায় (৭ জুন) নিম্নোদ্ধত “বিজ্ঞাপন” মুদ্রিত হইয়াছে £-- 

“সর্বসাধারণের গোচরার্থ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পঙ্জের প্রথম সংখ্যাবধি এপধ্য্ত 
শ্রীুত মথুরামোহন গুহ সম্পর্কীয় কর্শে নিযুক্ত থাকিয়া নিপমান্গুসারে পত্র সম্পাদন 
করিয়া আসিতেছিলেন এইক্ষণে তাহার সাহায্য করণার্থ শ্রীষুত ঠাকুরদীস বস্থ 
স্সহকারি সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন ধাহার। এই পত্র গ্রহণেচ্ছা করিবেন 
তাহারা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথব। গরানহাট। রাজা গুরুদাসের প্রিটে ৮নং বাটীতে উক্ত 
সম্পাদকদিগের নিকট অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন এবং অদ্যাবধি উভয় 
সম্পাদকের নামে বিল ইত্যাদি সাক্ষরিত হইবেক ইতি--+ 

সম্পাদক শ্রীমথুপামোহন দাসগুহ। 
ও শ্রাঠাকুরদাস বস্থ 1১ 

একাধশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) প্রকাশিত «বিজ্ঞাপন,পাঠে জানা যায় 
ঠাকুরদাস বস্থই শেষে “ছুজ্জন দমন মহাঁনবমী”র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন -__ 
“এতদ্বারা পাঠকবর্গ সমীপে বিনয় পূর্ববক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের দ্বিতীক্ 

সম্পাদক শ্রীধুত বাবু মথ্রামোহন গুহ কোণ বিশেষ প্রয়োজনাধীন স্বীয় অদ্ধাংশ 
স্বত্বাধিকার আমার প্রতি অর্পণ পুর্ববক পদত্যাগ করিলেন আমি এক্ষণে সমুদায় ভার 
গ্রহণ করত অদ্য হইতে পত্রিকা সম্পাদন করণে প্রবর্ত হইলাম এই পত্রিকা একাল 
পর্যন্ত মাসিক বারদ্ধয় প্রতনবমী তিথিতে প্রকাশিতা হইয়াছে কিন্তু তদ্দিনে 
আমার অনবকাশ প্রযুক্ত এক্ষণে পূর্ব যাবদীয় নিয়মের সহিত প্রতি অমাবন্ত। 
ও পূর্ণিমায় প্রকটিতা হইবে -- 1১, 
“ছুজ্জন দমন মহানবমী” পাঠে স্থরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা 

গালিগালাজ ও অশ্লীলত। দোষে পূর্ণ । 
প্রায় চার বৎসর চলিয়া ১২৫৭ সালে ইহার প্রচার রহিত হয়। 

“£ছুর্জন দমন মৃহাঁনবমী*র ফাইল ।-_- 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা £--১৭শ সংখ্যা ছাঁড়। প্রথম পঞ্চাশ সংখ্যা (৭ এশ্রিল ১৮৪৯ )। 

হিন্দুধর্্থ চত্দোদয় 
এই মাসিক পত্রখানি ১৮৪৭ সনের এপ্রিল (1) মাসে প্রকাশিত হয়। “সংবাদ 

প্রভাকর? লিখিয়াছিলেন,_- 
“১২৫৪১ বৈশাখ । বিষু সভ! সম্পাদক ধার্মিকপ্রবর হরিনারায়ণ গোম্বামি মহাশয় হিন্দু 

ধন্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন 1১%* 

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জান যায় । 

আক্কেলগুড়ুম 
১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?)"আকেলগুড়ুম” প্রথম প্রকাশিত 

হয়। “সংবাদ প্রভাকর+ লিখিয়াছিলেন,_- 
“১২৫৪) পৌষ । ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 'আকেল গুডুম” নামে এক পত্র প্রকাশ 

হইয়া অনেকৃকেই আকেলগুড়ুম মক্ষেল চাক দেখাইতেছে 1৮৭ 

* “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-- সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮ )। 
1+ “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_-সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ ( ১২ এপ্রিল ১৮৪৮)। 



১২৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' [ ছিতীয় সংখ্যা 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে পাক্ষিক পত্র বলিয়াছেন কিন্তু “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে 
প্রকাশিত “তিরোধান প্রাপ্ত” সাপ্তাহিক পত্রের তালিকায় ব্রজনাথ বন্ধু-সম্পাদিত “আক্কেল- 
গুডুম'এর নাম দেখিতেছি। কাগজখানি চারি মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। 

অতাধর্মপ্রকাশিক। 

'সত্যধন্ম প্রকাশিকা+ নামে একখানি মামিকপত্র ১৮৪৯) জুন মাসে প্রকাশিত হয়। 
“সন্বাদ ভাস্কর? লিখিয়াছিলেন১-- 

“প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া! আমারদিগের 
নিকট আসিয়াছে তাহার নাম “সত্যধশ্মপ্রকীশিকা” আমরা তাহা পাঠ করিয়। 

আনন্দিত হ্ইয়াছি, সম্পাদকের! গৌড়ীয় সাধু ভাষার আপনারদিগের উৎকষ্টাভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদ্দি প্রতিজ্ঞান্ুরূপ লিখিতে পাবেন তবে অবশ্য যশম্বী 

হইবেন-**আমর। উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংখ গ্রহণ করিলাম'" 

এই চরাচর জগন্মগুলে বিবিধ প্রকার ধশ্ম ও তত্তৎ ধন্মের মন্ম প্রকাশক বন্থতর পত্র প্রচলিত 
আছে, কিন্ধ সত্য ধর্ম এ সমগ্র ধশ্মের মূলীভূত হইয়াছে, এই মুল ধর্মের প্রকাশক 
কোন পন্ তর ছিল না, তাহাতে সত্যধশ্মপরায়ণ জনগণের উত্সাহ অতি অনুন্নত থাকাতে 
আমরা বিশেষ যত্ববস্ত হইয়। এই “সত্াধন্মপ্রকাশিকা” নামী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ 
করিতেছি, এতদ্বারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্য রূপ জ্যোতিশ্য় বিশ্বকর্তীকে 
অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন ।৮* 

গোবিন্ধচন্দ্র দে এই মাসিক পুস্তকের সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার মাত্র একখানি 
সংখ্য। বাহির হইয়াছিল বলিয়! জানা যায়। 

কৌন্তভ কিরণ 

১৮৪৯ সনের আগষ্ট মাসে “কৌস্তভ কিরণ” নামে মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 
“সংবাদ পৃর্ণচন্দ্রোদয়” লিখিয়াছিলেন,-_ 

“ভাদ্র, ১২৫৬।.. শ্রীযুত ব্রজমোহন চক্রবর্তী কর্তক কৌস্তভ কীরণ নামক এক মাসিক 
পত্র প্রকাশ পায় ।»ণ* ৃ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ইহাকে “মাসিকপত্র” বলিয়াছেন। কিন্ত “হিন্দু ই্টেলিজ্যাম্ার, 
ইহাকে %1-7001701%” বলিয়াছেন। ১৮৪৯ সনের ৩রা সেপেম্বর তারিখের “হিন্দু 
ইণ্টেলিজ্যাম্ার+ পত্রে প্রকাঁশ,__ 
0 079 09750 01 1593 ৬9017, 6৬০ 170৮৮ 1)010110261009 11]. 13010891998 1099 782501)090. 

007" 10009 :--0)9 000, % 111110012101100. ৬৮001015--0110 77070655 0//27470001/0,.--*” 

200. (079 01761 % 1)00090 101-10170015 10011091091 00001 06 0010 01 10276519018 

12707. 115 00100 13 10 170077 110 702৮0559 002217001015, )0 979 

010750000911)690 100 079 011915106 19001002800]05 01 391790716 19810110501 09 

17910070200. 93506970606 (11085 90191053695 800. 9/3 10101) 0011" 900696075 001059690 

100) 90 71000]8 91100095,+*.2? 

কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র । ইহাছুই বৎসর পরে ১২৫৮ 
সালে বন্ধ হইয়া যায়। 

* সম্বাদ ভাক্কর, ১৮৪৯, ২৩ জুন (১* আষাঢ় ১২৫৬), পৃ. ১০৫-০৬। 

1 “গত সমন্ৎসরিফ ঘটন।"-_ সংবাদ পুর্ণচক্ট্রোদয়) ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০ )। 



বঙ্গী্ব ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১২৭ 

সংবাদ রসবরত্বাকর 

১৮৪৯ সনের শেষে (1) 'সংবাদ রসরত্বাকরঃ নামে একখান পাক্ষিক পত্র প্রথম 
প্রকাশিত হয়। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে* প্রকীশ»_- 

«পৌষ, ১২৫৬ |**শশ্রীযুত বাবু যছুনাথ সেন [ পাল ] কতৃক “রসরত্বাকর নামক একখানি 
পাক্ষিক পত্র প্রকাশারদ্ধ হয়।”* 

প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহ! কিছুর্দিন বন্ধ থাকে। ১৮৫০ জুন মাসে 
ইহার দ্বিতীয় সংখ্য। প্রকাশিত হয়। সেই সম্পর্কে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” লিখিয়া:ছলেন,-- 
“সংবাদরসরত্বাকর । উক্ত নামিক। পত্রিকার এক সংখ্য। মাত্র পুর্বে প্রকাশ পায়, এক্ষণে 

তাহ] পুনঃ প্রচলন হওনার্থ দ্বিতীয় সংখ্যা হিন্দু কালেজীয় ছাত্র শ্রীধুত বাবু যছুনাথ 
পাল প্রকাশ করিয়াছেন । পত্র প্রতি পক্ষে প্রকাশ হইবেক, পরিমাণ সংখ্যা প্রতি 
অকৃটেবো ৮ পৃষ্ঠা, মূলা ৮০ মাত্র, সম্পাদকের লেখ। ভাল, বাসন| উত্তম ।..-১,৭ 

সাময়িক পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি 

১২৫৭ সালের ২রা বৈশাখ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়? 
পত্র হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উদ্ধত হইল । _ 

' নিম্নলিখিত সংবাদ পত্র গত বর্ষের | ১২৫৬ সালের ] পুর্ববাবধি চলিত আছে ও গত বৎসরের মধ্যে 
নুতন প্রকাশারভ্ত ও প্রকাশ রহিত হইয়াছে-_ 

পূর্ববাবধি চলিত পত্র 
প্রাত্যহিক £ --১। সংবাদ পূর্ণচভ্তট্রোদয় ২। সংবাদ প্রভাকর 
দিনাস্তরিক :-- ৩। সংবাদ ভাস্কর ৪ | সংবাদ রসসাগর 
অর্ধ সাপ্তাহিক £₹--৫ | সমাচার চক্ট্রিক! ৬। সম্বাদ রসসাগর [ রসরাজ? ] 
সাপ্তাহিক £-- ৭1 গবর্ণমেপ্ট গেজেট ৮। সংবাদ সাধুরঞ্রন 

৯। জ্ঞান-সঞ্চারিণী ১০। সংবাদ রসমুদগর ] ১১। রগপুর বার্তাবহ 
অদ্ধ মাসিক ₹--১২। নিত্যধল্পানুরগ্রিক। ১৬1 দুর্জ্ধন দমন মহানবমী 
মাসিক :₹--: ১৪ তত্ববোধিনী পত্রিক1 ১৫। উপদ্দেশক 

গত বসরের মধ্যে প্রকাশিত পব্র 

সাপ্তাহিক £--১। সজ্জন-রঞ্জন ২। বারাণসী চক্ত্রোদয় ৩। বর্ধমান চক্দ্রোদয় 

৪ | বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী ৫ । মহাজন দর্পণ 3 ৬। সংবাদ রসরতাকর ৭। ভৈরবদণ্ড 

মাসিক £_- ৮1 কৌন্তভকিরণ 

গত বসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পাত্র 
১। সমাচার জ্ঞানদর্পণ ২। মহাজন দর্পণ ৩। সংবাদ মুক্তাবলী 
৪। সংবাদ স্থজনবন্ধু ৫। সংবাদ ভূঙ্গদৃত ৬) সংবাদ অরুণোদয় 
৭। সংবাদ কোস্তভ ৮1 সংবাদ জ্ঞানচক্রোদর ৯। সংবাদ রসরত্াকর 

উপরোক্ত তালিকায় গত ১২৫৬ সালের পূর্বর্বাবধির চলিত ১৫ থানি পত্র এবং এ বৎসরের মধ্যে আরব্ধ 
৮ খানির মধ্যে ২ খানি [ “মহাজন দর্পণ” ও 'সংবাদ রসরত্বাকর ] রহিত হওর!1 ব্যতীত ৬ খানি সমুদ্রয়ে ২১ পত্র 

*্* “গত সম্বৎসরিক ঘটনা”-_সংবাপ পূর্ণচন্্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫*)। 

+ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮ আধষাঢ় -২৫৭ (১ জুলাই ১৮৫*)। 
| ইছা। ১২৫৬ সালের আধাঢ় মাসে প্রকাশ্ি হয়। 
$ ইছ। 'দেনিক'রূপে প্রথমে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ পরে 'পাপ্তাহিক? পত্রে পরিণত হইয়াছিল। 



১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্বিতীয় সখা? 

চলিত রূপে গণন1 কর! যায়, এতাবৎ সংখ্যক পন্রই ১২৫৫ সালের শেষেও দৃষ্ট হইয়াছিল ইহাতে সাধারণ 

বিবেচনায় সমাচার পত্রের অবস্থা গত ও তৎপুর্বব বধে তুল্য বোধ হয়; কিন্তু গত বৎসরের প্রকাশারব ও প্রকাশ 
রহিত উচয় তালিকার তুলনায় দূ হয়, নগরীয় কয়েক পত্র অবসন্ন হইলেও তৎপরিবর্তে ঘোরাম্বকারাবৃত 
মফঃসলে কয়েক পত্র প্রকাশ হুইয়। তত্বৎস্থানে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশারভ্ত করিয়াছে ।” 

অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র 

৬। সমাচার কল্পুতকু 

এই  দ্বিপাপ্তাহিক?) প্রখানি প্রকাশের সমস্ত আমোক্গন হইয়াছিল। কিন্ত 
শেষ-পধান্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বান। ১৮৪৬ সনের ৩র! ফেব্রুয়ারি 
তারিখের "সন্বাদ ভাক্কর” পরে দেখিতেছি,-- 
“***আমি অল্পমতি হইয়াও অনেকের উপকার সম্ভাবনায় “সমাচার কল্পতরু" নামক সম্বাদ পত্র সম্পাদনে 

বগ্রচিত্ত হইয়াছি তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়ের আমাকে উপহাস না করিয়। আনুকূল্য পরায়ণ হইবেন । 
এই অভিনব সমন্বাদ পত্র রাজ শানন বিষয়ক মূল ব্যবস্থা এবং তৎ শাখা পলবাদি ও নানা দেশীয় নুতন২ 

সন্বাদাদিদ্বার। পরিপূর্ণ হইবেক, কদাপি কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়োক্তি বা কছুক্তি লেখা যাইবেক 
না,*** | পীহছরিনারায়ণ শিরোমণি সম্পার্দক।” 

২। প্রসাদপুরাণ 

'মদমীয় ভাষার “অরুণোরয়” নামক মাসিক পত্রের ১৪৬, আগষ্ট সংখ্যায় নিম্নলিখিত 
ংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, 

"কলিকাতাঁত কোনে। বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রপাদ পুরান নামে এক নতুন সমাচারদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে ।”* 
প্রসাদপুরাণ' নামে কোন কাগজ বাহির হইয়াছিল বলিয়! আমার জান নাই। 

১৮৪৭ সনের ১৮ই মাচ তারিখের “ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াঃ পত্রে আছে __ 
+101090985, 11901) 16.7710109 021)05 10102080900 8 0৬139088100 1)91)97 017001100 

(809 1)9300591 01 1100000 10101157179 01190 01 ৬1110]) 19 (0 1101010010 1173 
014101]) 011100095, 111 91790105109 198750. 0010000 01170 211৮9 1১95999, 
280 199 91960000099 8105 000185 0701045059 79901) 1)111)110. 16 19 11010910000. 
60 00006670609 10115910790 01 0000170) 701)0- 79001701596 01) 1) 1089 
071110005, 10 01991 00 501)1)01 1170 1)01017127 ৪111)91811110175," 

১৮৪৮ সনের ১৯এ সেপ্টে্ধর (৫ আশ্বিন ১২৫৫) তারিখের “সংবাদ প্রভাকর” 
পাঁঠে দুইখানি সাময়িক পত্র প্রকাশের আয়োজনের কথ। জানা যায় ।-_ 

৪। হিন্দু ক্রোণিকেল 
“কোন বিশ্বীি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল, এতন্নগরস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি যুব! হিন্দু চক্ত্রিকা 
যন্ত্র হইতে হিন্দু ক্রোণিকেল' নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিবেন, &ঁ পত্র ইংরাজী 
এবং বাঙ্গালা ভাবায় রচিত হইবেক, বোধ হয় ছর্গ| পুজার পরেই প্রকাশ হইতে পারে, কারণ তদর্থে 
প্রায় তাবদ্িবর় প্রস্তত হইয়াছে, আমর! তাহার অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টি করিয়। তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তাহ! 
সদভিপ্রায় সম্বলিত ইংরাজী বাঙ্গাল। উভয় ভাষার অতি উৎকৃষ্টরূপে প্ররচিত হইয়াছে, সম্পাদকদিগের 
মধ্যে কয়েকজনের নীম আমর জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে প্রকাশ করণে প্রয়োজন করে না, পত্র প্রকটিত 
হইলেই দকলে জানিতে পারিবেন, এতম্মাঙ্গলিক ব্যাপারের মনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন, 
কারণ মেং মাস ম্যান সা্ছেব তগবতীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার মৃত্যুর পূর্বেই 

* “ সাঁদামের পত্র-পত্রিক”-_শ্রীপত্মনীথ ভউ্টীচাধ্য ।-_বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, পৃঃ ৭৪ । 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১২৯ 

তর্পণ পত্যস্ত শেষ হুইয়াছিল। বাঙ্গাল ম্পেক্টেটর পঞ্জ কিছুদিন স্থনিয়মে নিষ্পাদিত হইর। পরিশেষ 
উপযুক্ত কূপ সাহাধ্য বিরহে রছিত হইলঃ অপিচ জ্ঞানাগ্রন সম্পানক মহাশয় জ্ঞানাঞ্জন পত্রে 
সজ্জনগণের মনোরগ্রন ও নয়নাঞ্রন শ্বরূপ করিতে ন। পারি! বাশিজ্য কাধোর বিপদ রূপ প্রভগ্রনের 
প্রভাবেই পলায়ন করিলেন, স্তরাঁং অধুন। ইংরাঞগী বাঙ্গীল উভয় ভাষায় একথান। পত্র প্রচারিত 

থাক। অত্যন্ত আবশ্ঠক হইয়াছে, এবং ইহাতে সাধারণের বিশেন সাহায্য করা অতি কর্তব্য |,” 

৫। জ্যোতির্ময় 

“কতিপয় বন্ধুর দ্বার অবগত হুইয়। আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি ভবানীপুরস্থ কয়েকজন দেশহিতৈধি যুবক 
বন্ধু 'জ্যোতির্ধায়। নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণের কল্পনা করিতেছেন, এ পত্র কেবল 

নুসাধু বঙ্গভাষাযর় বিরচিত হইর। উদ্দিত হইবেক, সম্পাদকের। নানাবিধ উত্তম২ রচন। রূপ জ্যোতিদ্বণরা 
'ঞ্যোতির্নঁয়কে' প্রকৃত জ্যোতির্ময় করণের মানদ করিরাছেন,..*শুনিতেছি ভবানীপুরের “মজন বন্ধু” 
বস্ত্রালর় হইতে প্রকাশ হইবেক,...” 

৬। দিহিন্দু ্টাণ্ডার্ড 
১৮৪৯ সনের ২১এ মে তারিখে “হিন্দু ইপ্টেলিজ্যান্সার? পত্র লিখিয়াছিলেন £--- 

০ 99 05০91) 60 00091519870 196 9 00৬ 1)1-111)079] 10019], (0 09 01190. (1)9 

11016 /১/0780072, 070 1)01)119100 10 101061151) 900. 13910621190, 111 17118109163 
8101000৮000 09715 10 1006 0100618, 16 19 60 1709 9 99015 1)71)110061012)**১, 

৭। কলিকাতা বার্তীবহ 

১৮৪৯ সনের ১*ই সেপ্টেম্বর “হিন্দু ইণ্টেলিঙ্যান্সার” পত্র লিখিয়াছিলেন,__ 
+»৮1712/52)0)) 19101)66)8,,10)98 00656170809 165 81010999006, 2000. 19 109:176 100101151760 

08115... 10119 2/7061107 05115 100700৮ 10 079 09059 1912209,09 00 109 90016010৫ 
60৪ 0810960 47%74020/)0 0৮ 18461106786? 8720 19509010177) 079 
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১৭ 



শ্্রীরুষ্চকীর্তন ও জাঁগের গান 
আজ ১৬ বৎসর হইল শ্রীরুষ্ণকীর্ভন প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত প্রকাশিত হইবাঁর 

পর হইতেই ইহা শ্রামাণিক কি না, সে কথা লইয়! পণ্ডিত-সমাজে বিরোধ চলিয়! 

আসিতেছে । বাসলীর গণভুক্ত যে চণ্ডীদাস ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কি আমদের 

দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের স্থপরিচিত চণ্ডীদাস ? একে তো গ্রস্থ মূল না অন্বাদ 

মাত্র, নিছক কল্পনায় ইহার উৎপত্তি না সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিফলনে, তাহ। লইয়াই 
যথেষ্ট বিতগ্ডা ; তাহার উপর আবার গ্রন্থকার তো! বড় চণ্ীদাস,_-কোন্ পদাবলীর কোন্ 

চণ্ডীদাস? কারণ, পদাবলীর মধ্যেও কত চণ্ডীদ্াসের রচন। আছে, দীন, বড়ু, তরুণীরম্ণ 

ইত্যার্দি। অন্য আপত্তিও আছে ;--ইহাতে আদ্িরসের অভিমাত্র বাড়াবাড়ি আছে, 

কবির পাপ্ডিত্যে ও কল্পন।-কৌশলে তাহ! কোথাও কোথাও একটু আধটু উজ্জল হইয়াছে 

মাত্র, কিন্তু ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ বলিয় গ্রহণ করিতে 

পারি কি? ইহার আদিরসের বাড়াবাড়ি যে অস্বাভাবিক! একটি মাত্র পুথি সম্বল করিয়া! 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের মুদ্রণ হইয়াছে, তাহার জন্য বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান চাই, ইহাও 
বিবেচ্য; তাহার উপর আবার যখন গ্রন্থে অনুবাদের ছড়াছড়ি আছে, তখন দেশের 

মাটীতে ইহার মূল কত দূর নিহিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকীশ করা যাইতে পারে। 
এইবপ নান! সন্দেহে ও ঘটন1 বৈচিত্র্যে আমরা কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ হারাইয়া 

ফেলিয়াছি,বলিয়া আমার বিশ্বাস। বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই 
যে, পদযর্বলী ছাড়িয়। দিলেও শ্রীকষ্ণকীর্তনের রীতি আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যস্ত চলিয়া 

আসিতেছে এবং উত্তরবঙ্গে__দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলায়--সংগৃহীত পলীগাথায়ও এই 
ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত 

কৃষ্ণধামালীর নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে, এই কথার প্রমাণের জন্য আমি দিনাজপুরের ধামালী 
সঙ্গীত ও রঙ্গপুরের জাগের গান হইতে দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত 

করিব। আর যাহাই হৌক, আলোচ্য পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে অসংলগ্র, অসন্বন্ধ, খাপছাড়া 
ব্যাপার নহে। | 

ধাহারা 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* পড়িয়াছেন, 

তীহার তো জানেনই যে, বৌদ্ধ সহজিয়! মতের বাঙ্গাল! গান, যাহা কিনা ব।ঙ।লা ভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন, তাহার মধ্যেও বহু স্থানে এমন সব কথা আছে, যাহাদের স্পষ্টার্থ বর্তমান 

যুগের রুচিকে অতিমাত্রায় আঘাত করে । কিন্তু এই স্পষ্টার্থ প্ররুত অর্থ নয়; পরলোকগত 

শাক্জী মহাশয় “বলি” “বলি করিয়াও ইহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়৷ যান নাই । “আলো! 
আধারি ভাষ।, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝ! যায়, খানিক বুঝা যায় না 
অর্থাৎ এই সকল উচু অন্ধের ধন্দকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা 



বঙ্গান্দ ১৩৩৯ ] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান ১৩১ 

খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়” (বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৮)। দৃষ্ান্তম্বরূপ নিম্বলিখিত 
পঙ্ক্কিগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে__ 

৯ পৃঃ--তিঅড্ডা চাগী জোইনি দে অঙ্কবালী 
কমল কুলিশ ঘাণ্ট করহু' বিআলী । 

জোইণি তই বিশ্ত খনহি* ন জীবমি 

তো মুহ চুম্বী কমল রস পীবমি ॥ 
১২ পৃঃ-অপণা মাংসে হরিণ! বৈরী ॥ 

(ঠিক এই কথাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেওয়া আছে) 

কিংবা ১৯ পূঃ--আলো ডোম্ি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ 

নিঘিণ কা কাপালি জোই লাগ ॥ 

৩৩-৪ পৃং--অহিণিসি স্থরঅপসঙ্গে জাঅ 

জোইপণি জালে রএণি পোহাঅ। 

ভোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো 
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তে। ॥ 

ইহাদের স্পষ্টার্থ যাহাই থাক, ইহাদের অভি ্রার্ন যে গুঢ়, ইহাদের ভীষা যে আলো- 
আধারির ভাষা, অনভ্যন্ত পথিকের তাহাতে পদে পদে পদ-স্বলনের সম্ভাবনা । তত্ব- 

দর্শী পাঠক এই সব আপাত স্তুলকথার মধ্য দিয়া গুট় সাধনার আভাষ পান এবং সেই 
আলোকে চলিতে শেখেন, অথবা যখন এই ধর্শ মত জাগ্রতছিল ওযাহাদের মধ্যে 

জাগ্রত ছিল, তখনও তাহাদের মধ্যে ইহার অভিপ্রেত অর্থ স্পষ্টার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ 
ছিল। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে সেইরূপ একটি প্রচ্ছন্ন যোৌগের কথা আছে কি না, মে বিচারে 
এখন প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথ। বলিতে পার যায় হে, আ্মর্দদের সাহিত্যে ধর্্মকথার সঙ্গে 

স্থল ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারের একটা বিরোধ তখনও হয় নাই,_এই প্রাচীনত্তম সাহিত্যে 

তো! নিশ্চয়ই নয়, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অশ্লীল বলিয়া, অন্বাদ মাত্র বলিয়া, অবহেলা 

করিতে আমরা কখনই পারি ন।। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধামালী গ্রস্থের পর্য্যায়হুক্ত ; কাব্যে ধামালী কথাটার বার বার উল্লেখ 

আছে, এবং কয়েক স্থানে উল্লেখ হইতে ইহ। যে রতি-সক্কেত-বিশেষ তাহাঁও দেখিতে পাই; 

ইহাতে রাধাকৃষ্জের সম্পর্ক বিপর্ধযয় ধরিয়া সম্ভোগ-বিরহ অতিস্থল পর্দায় দেখানো 

হইয়াছে । ধাহাঁর! গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাহারা এই অভিযোগ (1) সমর্থন করিবেন এবং 
মূল চণ্তীদাস অর্থাৎ পদাবলীর চণ্তীদাসের সঙ্গে এই গ্রন্থকর্তার ষে ভাবগত পার্থক্য 
অত্যধিক, তাহাও মুক্ত কে স্বীকার করিবেন; প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে ইহার ভাষাগত 
পার্থক্য যতটুকু, ভাবগত পার্থক্য তাহার চেয়ে আদৌ কম নহে। পরলোকগত সতীশবাৰু 
উভ্তয়ের মধ্যে ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাব্দীর কম বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, 
ভাঁবগত ও রসগত পার্থক্য যে আরও বেশী, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 

এখন, কৃষ্ণকীর্তনে যে যে স্থানে ধামালী শব্দটার উল্লেখ আছে, তাহা! পাঠকবর্গের 

নিকট ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিতেছি । 



১৩২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ খিতীর সংখ্যা 

(১) না বুঝে রঙ্গ ধামালী। 

না জাণে স্থরতী কেলী। 
বাহুড়িম1 চল সে নিষধ বনমালী ॥ (তাম্বুল খণ্ড; ২০ পৃ) 

তারপর, 

(২) সব গোপী ছাড়ী বনমালী। 
মোরে কেহ বোলএ ধামালী ॥ (দানখণ্ড, ৩৫ পৃঃ) 

(৩) রঙে ধামালী বোলে দেব বনমালী। (৫১ পৃঃ) 

(৪) ধামালী সহিত কাহ্।ঞ্রি বোলে তিখ বাণী । (৫২ পৃঃ) 

(৫) হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী। 

পরার পুরুষ সম্মে ধামালী না করী ॥ (৮৯ পৃঃ) 
(৬) আদ্দে ছখমতী নারী আঠ কপালী। 

আমি! পড়িঅ। গেলে কাহের ধামালী ॥ (৯৬ পৃঃ) 

(৭) এত কাল আসি জাই করে] মো গোআলী। 

কভে। হো৷ আক্ষারে কেহে! ন1 বুইল ধামালী॥ (১০৮ পৃঃ) 
(৮) আপণ খাতা বোলে ধামালী ॥ 

সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ (১১১ পৃঃ) 
(৯) কাহারে বোলসি ধামালী। (১২৯ পৃঃ) 

(১০) মতি খাত। মোরে তোএ করসি ধামালী। (১৫২ পৃঃ) 

(১১) আঞ্চলে ধরিৰব আর বুলিব ধামালী। (বৃন্দাবনখণ্ড, ২২১ পৃঃ) 

(১২) বারেক জিঅ তো গোআলী। 

আর ন1 বুলিবে। ধামালী ॥ ( বালখণ্ড, ২৮৮ পৃঃ) 
(১৩) সমুচিত নহে রাধা তোন্গ! সঙ্গে কেলি। 

মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ (রাধাবিরহ, ৩৫৭ পৃঃ) 

ধামালী কথাটার অর্থ লইয়া সকলে গোলে পড়িয়াছেন। কারণ, ইহার বুযুৎ্পত্তি- 
গত অর্থ বাহির কর! আর অন্ধকারে টিল ছোড়া, একই কথ।। বসন্তবাবু বলিয়াছেন, 

প্রাচীন সাহিত্যে ইহ ক্রীড়ার্থে অপেক্ষাকৃত অধিকবার প্রযুক্ত হইত, বিদ্যাপতিতে 

“ধমারি” ও মাধব কন্দলির লঙ্কাকাণ্ডে ধেমালি' আছে । ছুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দ মঙ্গল, 

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙগল ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে তিনি প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়।! অর্থ 
করিতেছেন) রঙ্গ রস, পরিহাস বাক্য। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের অভিধানে কথাটা 
'ধামাল রাগিণী' হইতে উৎপন্ন এইরূপ দেখাইবার চেষ্টা আছে; কিন্তু 'ধুমাল” বা 'ধুমার' 
তাল; রাগিণী নহে; ধাব.ধাবালী,ধামালী,-ধাব. অর্থ, ভ্রুত পদক্ষেপ; অথব!, 

ধমালীএ€ঢমালী-ঙ্গ, অর্থাৎ চতুরালী, শঠতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
শব্দকোষে অর্থ করা! হইয়াছে, বালকের কৌতুকে দত্ত প্রকাশ, সংস্কৃত দত্ত হইতে চতুরালী, 
নাগরালীর মত নি্পন্ন। শ্রীযুক্ত স্থনীতিবাবু 'ধামালি'কে দৈশিক বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, 
11025501857 5০: বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীকষ্ণকীর্তভনের এই প্রাচীনতম 



বঙ্গাষ্ঘ ১৩৩৯ ] প্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান ১৩৩ 

প্রয়োগগুলি হইতে মনে হয়, ধামালী কথাটার ব্যুৎ্পত্তি যাহাই হউক) ইহার অর্থ-. 

সম্পর্কবিরুদ্ধ রতি-সঙ্কেত বা তদছিষয়ক হাম্ত-পরিহাস। অপ্রকাশিত পদ-বত্বাবনীতে 

সতীশবাবু সেরূপ অর্থই করিয়াছেন,-“ধামালী “হি” ধামার (লে) হোরি-লীলার 

উপযোগী গান; মাতামাতি ।% 

কলিকাঁত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কিছু ধাঁমালী সংগ্রহ করা হইয়াছে; 

লেখক বা সংগ্রহকারক-_শ্রীপদ্নলাল সিংহ, বাঁড়ী দিনাজপুরে | ইহার সংগ্রহের তিন ভাগ-__ 

প্রথম অধ্যায়ে অধিবাসী পদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উজানি বা বাসী পদ, তৃতীয় অধ্যায়ে সন্যাস 
পদ। অধিবাসী পদের সংখ্যা ১৯, ইহারাই প্রকৃত ধামালী, ইহাদের মধ্য হইতে বাছিয়। 

দুইটি পদ উদ্ধৃত করিলাম । 

(১) 

ঘরে হেন শুনি আমর! মুরলের ধুনি। 
ওরে কে যাবে জবুনার জলে হয়ে একাকিনী ॥ 
ঘাটের কুলে রয় হ! রাধে দেখে চতুপাশে। 
অপরূপ প্রচণ্ডের গাছ কে রোপিল ঘাটে ॥ 

গাছ নয় গছালি নয় সদায় রস মন। 

বিন বায় হালায় গাছ প্রাণ কাইড়ে নয়। 
এমন মহন রূপ কে আনিল দেশে । 

(ওরে ) অপরুপ প্রচণ্ডের গাছ কে রোপিল ঘাটে । (ওগো) 

এমন প্রভূ দেখি নাই বৃক্ষে বলাম রাশি । 
রূপ হেরি ব্রজনারি প্রস্থ পানে চায়। 

কঠিন হৃদয় প্রাণ কেন না বাইরায় ॥ 

(২) 

আইজ কেনরে সকালে গোবিন্দের বাসী বাজিল রে। 

ওরে ঘরে রইতে দিল নারে বাজিলরে ॥ 

যখন তমরা বলায়েন. বাসী মন কহচে শুনিয়া আপি 
বাসীতে বাজায় কুন বা বনেরে হে সকি ॥ 

যখন তমর। বলায়েন বাসী তখন আমরা রন্ধন আন্ধি। 

সিতা খড়ি চুলহায় দিয় ধুয়ার কুণে কান্দি। 
এখে ত বাসের বাসী পিতিলারে খোল। 

আঙ্গুলের টিপত বাসী রাধা রাধ। বোল শামে রে। 
এখে ত বাসের বাসী দেশের মাছ্ষ নয় শাম রে ॥ 

আসে কিনা আসে কান কুন পন্থে রয় শামরে। 

ধায়ানের গুপি ধন করতে দিলে মন। 

হেন কালে হইর! লইলে রাধার জীবন শাম রে ॥ 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [দ্বিতীয় সংখ্যা 

দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত এই কানাই-ধামালীর মধ্যে স্থুল আন্িরস অবশ 
অনেকটা কম, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সংগ্রহকারক বিংশ শতাব্দীর 

ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়। সংগ্রহ করিয়াছেন এবং গানগুলি ভিন্ন 

ভিন্ন, পালাবদ্ধ নয়; আর শ্রীুষ্ণকীর্তনে আমরা ভিন চারি শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালার 

রুচির পরিচয় পাই, এ পালাও যে পরম্পর স্থুসন্বদ্ধ, পুনরুক্তি বঞ্জি ত, তাহ] নয়, বিশেষতঃ 

একই ভাব পুনঃ পুনঃ ফোটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । তাহা হইলেও বঙ্গের রাজধানী 

হইতে দুরে এই ধামীলী এখনও সমাঞ্*-দেহের অন্তরালে জীবিত রহিয়াছে, ইহা মনে 
রাখা উচিত। 

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় শিজেই উৎসাহী হইয়া রঙ্গপুর-শাখ। 
সাহিত্য-পরিধদের জন্য রঙ্গপুরের হিন্দু কষক-সমাজে প্রচলিত এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
দেবীসিংহের সমসাময়িক, ইটাকুমারী গ্রামবাস্তব্য রতিরাম দাস-বিরচিত «'জাগের গান 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন; প্রক্তত জাগের গান আদিরস-ঘটিত বলিয়া তাহার অংশ মাত্র 

স্থানীয় অধিবেশনে পঠিত ও সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।* এই গানটি 
রঙ্গপুর-শাখ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় ভাগ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১৫-এর ২য় ও ৪র্থ সংখ্যায় 

প্রকাশিত হইয়াছে । আদিরসের ছাচে মানুষ ভগবানকে ঢালিয়। নিয়াছিল, প্রতিদিনের 

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে কানাইকে দেখিয়াছে, একান্তই আপনার করিয়া দেখিয়াছে । 

এই গর গানের এক ভাগের নাম কানাই ধামালী। পণ্ডিতরাজের ছাত্র ও বন্ধু গ্রীয়াসন 
সাহেব যখন রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর বহু গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন) 
কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও এই জাভীয় গানের সন্ধান পান নাই । কানাই ধামালী হইতে কিছু 
কিছু উদ্ধত করিয় দিলাম । ইহাতে কয়েকটি পালা আছে,--রাধার শাকতোলার এক 

পালা, কষ্চের মাছ ধরার এক পালা, বড়শীতে মাছ ধরার আর এক পাল।,_-রাসের এক, 

তা ছাড়া আরও ছুই পাল হইতে পঞ্ডিতরাজ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ইহার 

ম হইতে কতক অংশ উঠাইয়া দিলাম, ইহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠ অংশের 

হিত তুলনীয়, 
জোনাকতে ভরিয়া গেল সমস্ত পিখিমি । 

আকাশেতে তারাগুল। করে রিমি বিমি ॥ 

সিঙ্গাহারের ফুলে ফুলে ঢাকিল সব বন। 

স্থবাস পায়া ঘরে থাকির কারে হয় ন। মন ॥ 

সব ঠাই ছড়ায় বাল ফুর ফুর1 বাঁয়। 
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে যুতি ফুলের গায় ॥ 

এমন সময় নদীর কূলে বাশীতে দিল শান। 
গলে মাল চিকণ কাল। করে রাধা রাধ। গান ॥ 

বাশীর স্থরে ভাসিয়! গেল আকাশপাতাল মাটি। 

জাতি কুল ধরম করম ভাসিল সব মাটি। 

* বঙগীক-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর্-শীখার চতুর্থ বর্ষের কার্ধ)বিবরণী ( ইং ৩০ আগষ্ট ১৯*৮ তারিখের ) 



বঙ্গান ১৩৩৯ ] 

অন্ঠব্র»-- 

ছ৮ রাজি ্ ি শ্্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান 

যতেক গোপিনী আছিল তত ঠহল কাণু। 
নাচিতে লাগিল সবে ডগমগ তনু ॥ 

পায়ের নেপুর বাজে হাতের কষ্কণ। 

মধুর বীশরী বাজায় মদনমোহন ॥ 
নাচিতে নাচিতে উঠে গানের তরঙ্গ | 

গভীর শবদে বাঁজে রসের মু ॥ 

ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে । 

ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী সনে ॥ 

পঞ্চমুখে গান গায় ডম্বর বাজায় । 

নাচে শিব ঠ্যাস্ দিয়! ভবানীর গায় ॥ 

যত দেবী যত দেবা এ রাস হেরিয়া। 

রথের উপরে সবে পড়ে মুরছিয়া ॥ 

নাচিছে গোপিনীগণ নাচার নাই শেষ। 

খুলিল মাথার খোপ। আউলাইল কেশ ॥ 

আদি নাই অস্ত নাই কূল কিনার । 
এ সমুদ্রে ঝাপ দিলে উঠে শক্তি কার ॥ 

গণিতে না পারি কত আসিছে কামিনী । 

সগগুলি হইছে নদী যতেক গোপিনী॥ 

কামের বাতাসে সবার উঠিছে হিলোল । 

রাসের তরঙ্গে সবার বাড়িছে কল্লোল ॥ 

সকল নারীর শির! কানাইর সাধ1। 
আপনি হইছে গঙ্জা তায় গৌরী রাধা ॥ 
শত শত গোপিনী গাওরে সাঙ্গ করি। 
ভাসিয়া ভূবন ধায় গঙ্গা হরি হরি ॥ 

ঝম্প দিয়া পড়ি মিশে সেই কালা জলে । 

রূতিরাম দাস রাস গায় কুতৃহলে ॥ 

কানাই ধামালি পাল! এত দুরে সারা । 
ঠৈষবেতে গায় হরি শ্বাক্তে গাও তারা ॥ 

রজজপুর জেলার যে ধামালী এখানে দেওয়া হইল, তাহাঁও শিক্ষিত সমাজের জন্য 

ঘসিয়া মাজিয়! ব্ূপাস্তরিত করা হইয়াছে, ইহার রচয়িতাও অপেক্ষাকত আধুনিক। 
তা ছাড়া, মোটা জাগের গান এত অঙ্লীল যে, কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান হয় না, 
খোল! মাঠে হয়; আমাদের চক্ষে শ্রীকষ্ণকীর্তনের যে স্থল আদিরস বিসদৃশ বোধ হয় এবং 



১৩৬ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ দ্বিতীয় সংখ্যা 

যাহাতে কামগদ্ধের অত্যুতৎকট বাড়াবাড়ি কর! হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়, এই সব মোট! 
জাগের গানে তাহার ধার! চলিয়! আধিতেছে বলিয়! আমার বিশ্বাস । 

ভক্তিরত্বাকর পঞ্চম তরঙ্গে নরহরি চক্রবর্তীর ষেগান আছে,_-“রাইকাহ্ছ রসের 

আবেশে । বসে একাসনে সখীগণ চারি পাশে ॥” তাহাও এই সঙ্গে তুলনীয়। সতীশবাবুর 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী হইতে একটি 'ধামালী* এই স্থলে উদ্ধত করিলাম,_- 

বোলে বনমালী শুন গোম়ালিনি 

কেন পাতিয়াছ রোল । 

পার করি দিব বিকিরে যাইবে 

আগে কুরাও মোর বোল ॥ 

সমূহ রমণী নহ একাকিণী 

বিবেচনা মতে কবা। 

যাহার যেমন আছয়ে পসরা 

বুঝিয়া শুঝিয়া! লব ॥ 

শুন্তাছ রমণি কি বলিছি আমি 

ইনা কথার কি না ফল। 
যমুন।-পাথারে যদি হবে পার 

বুঝিয়াছিলে সে ভাল ॥ 

তুমি হে কাগ্ডারাী আমরা তো! ভারী 

দেওয়া নেওয়। ইথে কি। 

দেওয়া নেওয়া জান তোমরা ছু-জন 
মোর! ভার বহিতেছি ॥ 

নায়্যা কিছুই না৷ কর খণ্ড।। 
জন জন গ্রতি বুঝিলু কহিলু 

পাইবে ধরম-গণ্ডা ॥ 
গোপীর বচন শুনি মনে মনে 

হাসে দেব বনমালী । 

ছ্বিজ মাধব কয় রস অতিশয় 

রাধা-কা্ুর ধামালী ॥ * ৃ 

শরীরুষ্ণকীর্তনের সঙ্গে এই সব এ গান ও ধামালী গানের যোগ আছে, হৃতরাং 
ইহ। বাঙ্গীলা সাহিত্যে নিতাস্ত খাপা-ছাড়। ব্যাপার নহে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনও পালাবন্ধ ধামালী 
শ্রীকষেের কীর্তন, কানাই-এর গান। 

প্রিয়রঞ্জন সেন 

* অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী, ১৪৪ পৃঃ। 



গ্রীরুষ্ণকীর্তন ও জাগের গান" সম্বন্ধে আলোচন! 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্ন সেন মহাশয় *শ্রীকষ্ণকীর্তন ও জাগের গান, নাম 

দিয়! যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন 

করিতেছি । 
প্রিক্ররগরনবাবু রঙ্গপুর জেলার জাগের গানের কথাই বলিয়াছেন এবং এই 

গানগুলি যে অধিক দিনের পুরাতন নহে, মে কথাও বলিয়াছেন। পুরাতন গান না পাওয়। 
গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের সঙ্গে তাহার এঁক্য সন্বদ্ধে জোর করিয়! কিছু বল! নিরাপদ নহে। 
প্রিয়রগ্রনবাবুর উদ্ধত গানগুলিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবত্তী কালের যে কোন পদকর্তীর পদের 
ংশ-বিশেষ/শ্বথব। তাহাদের প্রভাব-মুগ্ধ কোন গ্রাম্য কবির রচনা বলা যাইতে পারে। 

তবে জাগ্গের গান যে খুব পুরাতন এবং এককালে উত্তরবঙ্গে ইহার বনুল প্রচার ছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ধরণের গান বাঙ্গালার অন্তান্ত অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। 
কহ গান, আসামের “কুশল? গান, উত্তর-বঙ্গের 'জাগের গান, একই ধার! 

হইতে উদ্ভুত বলিয়৷ মনে হয়। মালদহের গম্ভীরা গানেও সর্বপ্রথম হরপার্বতীর বিলাস- 
লীলারই প্রাধান্ত ছিল। যে মূল উৎস হইতে শিবায়নে পার্বতীর বাগদিনী-লীলা, এবং 
ঈশানের চাষের গাথ। গৃহীত হইয়াছে, গম্ভীরা সেই উতৎসেরই একতম ধারা । এই সমস্ত 
গানের প্রাচীন বূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে যথেষ্ট এক্য আছে, ইহ অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

শ্রীকষ্ণকীপ্তনের সঙ্গে প্রাচীন “ঝুমুর” গানের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
প্রাচীন “ঝুমুরের” ধারায় রচিত মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব-পুষ্ট একখানি গীতি-কাব্য। কার্ড 
ঝুমুরই “ধামালী” নামে পরিচিত । ধামালী শব্দে আদি-রসাশ্রিত রলিকতা; অন্ততঃ রাট়ে 
ইহ1 এই অর্থে ই প্রচলিত । প্রিয়রগুনবাবু যে বলিয়াছেন, 'ধামালী অর্থে সম্পর্ক-বিরুদ্ধ 
রতি-সঙ্কেত বা তদ্দিষয়ক হাশ্য পরিহাস, ইহাই প্রকৃত অর্থ কি নাঃ সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বল! কি ঠিক? নাতি, ঠাকুরমা, শ্টালী ভগিনীপতির মধ্যে 
সম্পর্কোচিত যে রশিকতা, রাঢ় দেশে তাহাও ধামালী নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, আসাম-অঞ্চলে হাপি-খুসী অথথে “রঙ্গ-ধেমালী” বা “রঙ্গ- 

ঢেমালী” শব্দ ব্যবহৃত হয়। 
প্রাচীন যোগীপাল ভোগীপালের গীত, বিষহরি ও মঙ্গল-চণ্ডীর গান এবং ধর্শের 

গানের কোন কোন অংশ “জাগরণ” বা “জাগর? গান নামে পরিচিত ছিল। হয় ত 
লোকে রান্তি জাগিয়। গাহিত ও শুনিত বলিয়া ইহার নাম 'জাগর গান” হইয়াছে । “জাগর, 
হইতে “জাগের' গান হইতে পারে, কিংব! ইহার অন্ত কোন অর্থ আছে, তাহাও 
ভাবিবার বিষয়। 

ঝুমুর অর্থে শ্রীথণ্ডের মহাকবি দামোদর তাহার, £সঙ্গীত-দামোদর” গ্রন্থে 
বলিক্মাছেন,_ 

প্রায়; শৃঙ্গারবহুল! মাধবী কমধুর! মু। 
একৈব ঝুমরীলোঁকে বর্ণাদিনিয়ঙোজ.ঝিতা ॥* 

প্রায় শূঙ্গার-বছুল অর্থাৎ কোন কোন গানে আদ্দিরসের বাহুল্য নাও থাকিতে 
পারে; স্থতরাৎ প্রাচীন বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, এবং যষোগীপাল ভোগীপালের গানও এই 
ঝূমুরের অস্তভূক্ত ছিল বলিয়! ধরিয়া! লইতে পার! ষায়। ঝুমুর গানে সম্পর্ক পাতাইয়া 
পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান প্রচলিত আছে। 'পর্রবর্তী কালে ঝুমুর হইতেই 

৯৮৮ 
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সর্বজন-ম্বীকত । আমার মনে হয়, অর্পন! রাটে প্রচলিত এই ঝুমুর গান বা ধামালী গানের 
মূল উৎস হইতেই “কুশল গান» গভভীরা গান+ বা! “জাগের গানের* উদ্ভব হইয়াছে । 

ঝুমুরের আসরে গানের আগেই দলের লোকে শ্ুপূর পায়ে দিয়া, মণ্ডলী রচিয়! কিছুক্ষণ 
নৃত্য করে। নাচের এই ঝুমুর ঝুমুর" শব্দ হইতেই, “ধাঁমাঁলী? পরবর্তী কালে দকুমুর” নামে 
পরিচিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। হয়ত ঝুমুর নামে একটি স্থরও 
প্রচলিত ছিল। পদাবলীর মধ্যে পাই»_- 

“মদনমোহন হেরি মাতল মনপসিজ 
বুবতিযৃখশত গায়ত ঝুমরী,_ গোবিন্দ দাস। 

. ( পদকল্পতরু, ১৪৩৪ । ) 

“ঝ,মরি দাছুরি বোল। ঝ.লত মদন হিলোল ॥- গোবিন্দ। 

ূ | ( পদকলতরু, ১৭৪১।) 

পশ্চিমবঙ্গে কবির গানের উদ্ভব ক প্রাচীন বাঙগাল। সাহিত্যে রাঢ়ের প্রভাব 

“চরণে চরণ বেড়! ত্রিভক্গ হইয়া। 
সুষরী গায়িছে শ্যাম বাশরী বাজাঞ1 | নিমানন্দ দাস। 

অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী, ৫২৫। 

পালাধন্দি কীন্তন গানে যেখানে দুই জন বা ততোধিক কীর্বনীয়া একই আসরে 
গান করেন, সেখানে অনেক সময় পালার শেষে "মিলন গাওয়? হয় না। কারণ মিলন 

গাহিলেই পাল! শেষ হয়। স্তরাং একই পাল ছুই তিন জনে গাহিলে মাঝখানে মিলন- 
গান রীতিবিকদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ঝুমুর গাহিয়া গান রাখিতে হয়। এইরূপ ঝুমুর প্রধানত ঃ 
ছুই পংক্তির পয়ারে রচিত পদ । 'যুবতিযুথশত গায়ত ঝুমরী+, অঙবা “ঝুমরী গায়িছে শ্তাম 
বাশরী বাজীএ” অর্থে ধামালী গান ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু “ঝমরি দাছুরি বোল, 
এখানে বর্ণাদিনিয়মোজ.ঝিত একটা স্থরেরই আভাস পাই । কীর্তনের শেষে ঝুমুর গানের 
রীতি হইতেও বুঝ! যায় যে, প্রাচীন কালে কষ্চলীলার ঝুমুর ধামালী গানই প্রচলিত ছিল, 
পরে কীর্ঠন গানের স্থষ্টি হইয়াছে । 

/ঝুমুরের মোটামুটী চারিটি ভাগ। (১) “সখী-সম্বাদ' ( বা ব্রঙ্জলীলা ), (২) “আগম, 
( ভবানীবিষয়ক গান ), (৩) *লহর+ (স্লেষ, ব্যঙ্গ ইত্যাদি) এবং (৪) “খেউড়, ( অঙ্্রীল 
গান );--এই “খেড়ড়” শব্ধ ঝুমুর বা কবির গানের সাধারণ অর্থেও ব্যবস্ৃত 
হইত । যথা,_ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহ্ুন্দরে 'ন'দে শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব। নৃতন 

নৃততন তানে খেড়ু শুনাইব ॥ খেউড়ের এক অংশ আবার “কাচা খেউড়” নামে পরিচিত। 
অনেকে বলেন, শুর্ু-ধামালী ও কুষ্ণ-ধামালী--ধামালীর এই দুইটি ভাগ আছে। 
আমাদের মনে হয়, এ বিভাগ কল্পিত। কুষ্ণ-ধামালী মানে শ্রুকুষ্ধের লীলা! গান, কালে 
ধামাজী নহে। কৃষ্ণ-ধামালী নাম শুনিয়া কোন কল্পনা-প্রবণ মৌলিকতাপ্রিয় সাহিত্য- 
র্িক 'শুকু-ধামালী”ও একটা চালাইয়। দিয়াছেন। ইহার! আকরের সন্ধান বা. উদাহরণ 
দেন না। 

বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা! রহিল । 

শ্রীহরেকৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় 



পাপী পপি সপ পপ এ ০ + ক পাপী িপিসস্পপাপা পিপাসা সস পাশাপাশশপ। 

ব্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
অফ্টত্রিংশ বাধিক 

ক্ার্মাজিলনপনি 
স্পা পাপা পপি শি শসা 

স্পপসপ্পি টিলা পাশাপাশি শালি শিীপিশীশাশা টি শশা শিপাশীিি 

স্পেল সপিসদি 
সপীশপসস্পীী পাপা ০ পা পপ পর পর জল আপ ০৯ শসার পা সপ্পসী ৯ আপা পাপা শপ সস ৬ খত টি এসপি পে 
সমস এ সপ প্পপস্পস্পসপসপ পাপা পপ পাপা পাশপাশি 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

অফত্রিংশ বাঁধিক কার্য্যবিবরণ 
১৩৩৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উন্চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিযে অষ্টত্রিংশ 

বর্ষের কাধ্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

প্রারস্তেই পরিষদের সদশ্তবর্গকে একটি গভীর শোৌক-সংবাঁদ জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। 
বিগত ১ল! অগ্রহায়ণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশয় পরলোৌকগমন করিয়াছেন। বঙ্গ- 

সাহিত্যে, ভারতীয় প্রতুতত্বে ও ভাঁষা-বিজ্ঞানে তিনি প্রাণপাঁত করিয়া যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, 

তাহা অমূল্য । তীহার প্রদশিত পথে গবেষণা ও আলোচনা করিয়া বহু ব্যক্তি বিদ্বন্সগুলীর 

মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহার খ্যাতি সমগ্র জগতের পণ্ডিত-সমাজে ব্যাপ্ত 

হইয়াছিল। তাহার চেষ্টায় আমাদের দেশ ও আমাদের ভাঁষ যে সম্পদ ও সন্মান লাভ 

করিয়াছে, তাহা আমাদের স্থায়ী গৌরবস্বরূপ। তাহার গভীর জ্ঞান অলোচনাঁর মধ্যেও বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাহার যে অসীম শ্েহ ও হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল, তাহা! পরিষৎ কখনও 

ভূলিতে পারিবে না । পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি নানাবূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, 

পরিষদের স্থায়িত্ব ও প্রসার তাহাঁর নিত্য ধ্যানের বিষয় ছিল । বহু বৎসর তিনি পরিষদের প্রধান 

স্তস্তশ্বরূপ ছিলেন এবং ছুর্দিনে ও স্থদিনে ইহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অসুস্থতা ও বার্ধক্য 

সত্ত্বেও, যখনই পরিষদের কার্যের জন্ত উহাকে ডাক পড়িয়াছেঃ তখনই তিনি অকাতরে সে ভার 

বহন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোঁকগমনে পরিষদের হৃদয়ে যে গভীর ব্যথ! লাগিয়াছে, 

তাহা ব্যক্ত কর! যায় না; যে অভাব হইয়াছে, তাহা শীপ্র পূরণ হইবে না। পরিষৎ চিরদিন 
তাহার স্বতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত অন্তরের মধে) পূজা করিবে। 

বান্ধব | | 

আলোচ্য বর্ষে লালগোলার দানবীর মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্নারায়ণ বাঁয় বাহাছুক্জ 

এবং বর্ধমানের হ্বনীমখ্যাত মহারাঁজাঁধিরাঁজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়া দ মহাঁতাব. বাহাছুর, এই ছুই জন 
মাত্র পরিষদের বান্ধব-পদ্ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। এ যুগে বাঙ্গালী মাত্রেই মাতৃভূমি ও মাতৃ- 

ভাঁষার উন্নতি সাধনের জন্ত প্রাণে আন্তরিক আগ্রহ ও অঙ্জরাগ সজাগ হইয়াছে। বাঁঞ্গাল! দেশে 

ধনী ও বিস্োৎসাহীর সংখ্যা অল্প নছে। ইঠার! “বান্ধব” শ্রেণীভুক্ত হইলে পরিষদের শক্তি পুষ্ট 
হইবে এবং পরিষদের কার্য্েন্র প্রসার পরিবদ্ধিত হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদদের উন্নতিকল্লে এই সকল সহৃদয় বাক্তির সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়। 



২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

সদস্য 

নিয়োস্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযৎ গঠিত । আলোচ্য বর্ষের 

প্রারস্তে ও শেষে বিভিন্ন শ্রেণীর সদশ্ত-সংখ্য নিপ্ললিখিতরূপ ছিল) 

বর্ষারস্তে বর্ষান্তে 

(ক) বিশিষ্ট-সদশ্ ৯ ৮ 

(খ) আঁজীবন-সদস্য ৭ সঃ 

(গ) অধ্যাপক-সদ্য ১০ ্ 

(ঘ) মৌলভী-সদশ্য পু টু 

(ড) সাধারণ-সদন্য ৯৬৪ ১০০৬ 

(চ) সহায়ক-সদস্ত ১৪ ২২ 
মৌটি, রী 

১০০৪ ১০৫৫ 

(ক) বর্ধারস্তে ৯ জন বিশিষ্ট-সদশ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট সদস্ত 

মহাঁমহোঁপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্ত-সংখ্যা 

হস হইয়া ৮ হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্ত নির্বাচিত হন নাই। 
..(খ) পূর্বের পরিষদের আজীবন-সদস্ত হইতে হইলে এককালীন ৫০০২ পচ শত 
টাকা দেয় নির্দিষ্ট ছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া আজীবন-সদস্তের 

দেয় এককালীন ২৫০২ আড়াই শত টাঁকা নির্ধারিত হয়। সংস্কত নিয়ম প্রচলিত হওয়ার 

পুরে গত ১৩৩৭ বজাব্েই দুই জন এবং আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ লাহা, 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাঁহা ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাঁহা মহাশয়গণ পরিষদের আঁজীবন- 

সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন । বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে। 
(গ) আলোচ্য বর্ষে অন্যতম অধ্যাপক-সদস্য মহামহোঁপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ. 

শ্বৃতিভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখা। হাঁস হইয়া ৯ হইয়াছে। বর্ষমধ্যে 
কোন নৃতন অধ্যাঁপক-সদস্য নির্ববাচিত হন নাঁই। 

(ঘ) মৌলভী-সদস্য সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রবর্তনের পর হইতে এ পধ্যস্ত এই শ্রেণীর 

কোন সদস্য নির্বাচিত হন নাই। 
(উড) সাধারণ-স্দস্যা-_ কলিকাতা-বর্ধারস্তে ৪০৫ জন্ সহরবাসী সদস্য ছিলেন। 

তম্মধ্যে ওজন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন, ৬ জন মফস্বলে গমন করেন এবং ৮ জনের 

মৃত্যু হয়। একজন মফম্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ২৮ জন নুতন সদস্য-পদ গ্রহণ 
করেন এবং পূর্বেবে সদস্য ছিলেন, এরূপ ৩ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই সকল 
পরিবর্তনারদির পর বর্ধশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্য। ৪২৭ হইয়াছে । 

মফত্বল-_বর্ধারস্তে- ৫৫৯ জন মফস্থলের সদস্য ছিলেন। তম্মধ্যে :১ জন কলিকাতায় 

আঁসিয়াছেনঃ ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১ জনের নাম বাদ গিয়াছে। 



কার্যবিবরণী ৩ 

এতদ্যতীত ৩২ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্বেবে সদস্য ছিলেন, এরূপ ৪ জন 

পুনরায় সদপ্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৬ জন মফস্বলে গিয়াছেন । এই 

সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে মফব্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৫৮৬ হইয়াছে । 
(চ) বর্যারস্তে ১৪ জন সহাঁয়ক-সদস্য ছিল্নে। গত বাষিক অধিবেশনে ৮ জন 

সহায়ক সদস্য নির্বাচিত হন। ইহাদের মধ্যে ৫ জন পূর্বে সহায়ক-সদস্য ছিলেন) 

গত বৎসরে তীহাদের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহারা পুননির্বাচিত হইয়াছেন। 
এ কারণ বর্ষশেষে এই শ্রেণীর অদস্য-সংখ্যা ২২ হইয়াছে। 

ছাঁত্র-সভ্য 

আলোচ্য বর্ষে ১৩ জন ছাত্র পরিষদের নূতন ছীত্র-সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই 

সকল ছাত্রগণের মধ্যে ছুই জন ছাত্রের উপর ছুইটি পুথক্ পাঠাগার হইতে নাট্য-সাহিত্যের 

স্চী প্রস্তত করিতে, ছুই জনকে উত্তর-কলিকাঁতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে, এক জনকে 

বিক্রমপুর অঞ্চলের নৌকা ও জল সম্প্বীয় শব্ব-তা লিক প্রস্তুত করিতে, এক জনকে অধ্যাপক 

যুক্ত বসম্তরঞ্জন রাঁর মহাঁশয়ের সাহায্যে মৈথিলি ভাষা! ও সাহিত্য আলোচনা করিতে এবং 

এক জনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদি হইতে কাধ্যবিবরণ আলোচন৷ করিতে দেওয়৷ হইয়াছে। 

এতদ্যতীত এক জন ছাত্র ধর্্মমঙ্গলের পুথি নকল করিতে ছাত্রাধ্যক্ষকে সাহাধ্য করিয়াছেন । 

সকলেই অল্প-বিস্তর কাজ করিতেছেন । তবে এ পধ্যস্ত কাহারও নিকট হইতে কৃত কাধ্যের 

লিপিবদ্ধ বিবরণ পাঁওয়! যায় নাই। 

পরলোকগত সদস্থ 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সদস্যগণ পরলোঁকগমন করিয়াছেন,-_- 

(ক) বিশিষ্ট সদস্য-- 
১। মহাঁমহোঁপাধ্যাঁয় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। 

(খ) অধ্যাপক-সদস্য-_ 

২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্বৃতিভূষ্ণ । 

(গ) সাধারণ-সদস্য-_- 

৩। ইন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এল। 

৪। কুমারকুষ্ণ দত্ত বি এল, এটর্ি। 
৫ | কেদারনাথ গুহ বি এল । 

৬। ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল। 
৭। গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ। ূ 
৮। মহাঁরাজকুমার নবন্বীপচক্্র দেববন্রণ | 
৯। নরেন্দ্রনাথ রায় এম এ। | 
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১০। পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল | 

১১। পূর্ণানন্দ ঘোষ রাঁয়। 

১২। গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ ব্যারিষ্টার । 

১৩। রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহীছর এম এ, বি এল। 

১৪। বরদাপ্রসাদ বস্থ। 

১৫। রায় মনোরঞ্জন মলিক বাহাদুর বি এল । 

১৬। পুত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী | 

১৭। বায় রসময় মিত্র বাহাঁছুর এম এ। 

১৮। রায় রাধাবল্প 5 চৌধুরী বাহাছুর। 
১৯। শিবচন্দ্র শীল। 

২০। স্ুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু বাঁহাছুর আই ডি এস, ও বি আই ই। 
২১। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ। 

২২। সতীশচন্ত্র রায় এম এ। 

২৩। স্থরেন্ত্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার | 

পরলোকগত সাহিত্য-সেবী প্রভৃতি 

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবী ও শিল্পীর 
পরলোকগ্রাপ্তি হইয়াছে+_ 

১। অধ্যাপক এস্ খোদ।বকৃস এম এ। 

২। »  কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম এ। 

৩। * ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় ডি এস-সি। 
৪ »  ফণীন্্রনাথ বন এম এ। 

৫ » রাজকুমার সেন এম এ। 

৬. »  হরিহর শাস্ত্রী। 

৭। চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ইছাদের মধ্যে ১, ৪ এবং ৭ সংখ্যক সাহিত্যিকগণ ব্যতীত অপর সকলেই পূর্বে 
পরিষদের সদস্য ছিলেন। 

অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্র সকল 

অধিবেশনেই সর্বসাধারণের যোগদান কারবার স্থযোগ ছিল। 

(ক) সপুত্রিংশ বাধিক অধিবেশন ৯ 



কাধ্যবিধরণী 

(থ) মাসিক অধিবেশন ১০ 

(গ) বার্ষিক স্থতি-পূজোপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন ৪ 

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন ২ 

ূ মাঁট ১৭টি 

(ক) ৩৭শ বাঁধষিক অধিবেশন-_৬ই ভাদ্র রবিবার । সভাঁপতি--শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ 

ত্ব। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাঁশয় নিয়লিখিত মূর্তি ও চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা 

করেন_-(১) ৬ম্তর গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যায় মহ|শয়ের মুক্তি, (২) ৬সারদাচরণ মির মহাশয়ের 

তৈলচিত্র এবং (৩) ৬নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ের রঙ্গীন বোঁমাইভ. চিত্র । 

তত্পরে মহাঁয়ক-সদম্য নির্বাচন হ্য় এবং সপ্ুতিংশ বার্ষিক কার্াবিবরণ ও আয়- 

ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আরব্য তালিকা বিজ্ঞাপিত হ্য়। 

ইহার পর আগামী বর্ষের কান্যনির্ব1/হক-সমিতির সভ্য ও কর্মীধ্যক্গ নির্বাচন হইলে সভাপতি 

মহাশয় তাঁহার অভিভাবণে পরিবদের জন্মকথা, ক্রমবিস্তৃতি ও অভাঁব-অভিযোগের বিষয় 

মবিন্তারে উল্লেখ করিয়া তীঙ্কার বক্তব্য শেষ করেন। 

(খ) মাসিক অধিবেশন 

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন--৩১এ শ্রীবণ, রবিবাঁর। সভাঁপতি- শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ 

দত্ত । প্রবন্ধ__মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাঁশয়লিখিত “রত্বাকর- 

শাস্তি” এবং ডক্টর শ্রীষুক্ত স্থশীলকুমার দে মহাঁশয়-লিখিত 'রাঁমনারাঁয়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্য- 

গ্রন্থাবলী”। 

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--১৩ই ভাদ্র, রবিবার । সভাপতি--অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত 

অমূল্যচরণ বিষ্যাভৃষণ। প্রবন্ধ-- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত “বাংলা 
ছন্দের মূলতত্ব । 

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন--২০এ ভাদ্র+ রবিবার । সভাঁপতি-_শীযুক্ত প্রবোধচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় । প্রবন্ধ-- রাঁয় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহাঁশয়-লিখিত "শূন্তপুরাঁণঃ | 

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন--৩রা আশ্বিন, রবিবার । সভাপতি- শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর 

ভট্টাচাধ্য । প্রবন্ধ__মহাঁমহোঁপাধ্যার ডক্টর হরপ্রসাঁদ শীল্ী মহাঁশয়-লিখিত “পুরুষৌত্বম- 

দেব এবং “বুহস্পতি রায়মুকুট? | 

৫ | পঞ্চম মাসিক অধিবেশন--১৭ই আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি- শ্রীযুক্ত- 

জ্যোতিশন্দ্র ঘোষ। প্রবন্ধ__মহোমহোঁপাধ্যাঁয় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাঁশয়-লিখিত রামমাণিক্য 

বিদ্যালক্কার |” 

৬। ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন_-২৭এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি-_শীযুক্ত 

 নিখিলনাথ রায় । প্রবন্ধ-_-মহামহোঁপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয়-লিখিত “বাঁণেশ্বর 

বিগ্ভালঙ্কার এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশ্ব-লিখিত “রামনারায়ণ তর্করত্ব ও 

ত্বাহার নাট্য গ্রস্থাবলী (আলোচন):। 
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এ। সপ্তম মাসিক 'অধিবেশন_-৪ঠা। পৌষ, রবিবার । সভাঁপতি-_্রীধুক্ত নিখিলনাথ 

রাঁয়। প্রবন্ধ_-্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়-লিখিত “গোপালদাসের রসকল্পবন্লী' এবং 

তৎসম্বন্ধে শবুক্ত হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত “নিবেদন” | 

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন--২৪এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি-_অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত 

অমূল্যচরণ বিছ্চাডৃষণ। প্রবন্ধ__ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাঁশয়-লিখিত “মালাধর বনু 

(গুণরাজ খান)-লিখিত শ্রীকষ্ণবিজয়+ | 

| ঈ। নবম মাসিক অধিবেশন_-১৫ই ফাল্কুন, রবিবার । সভাপতি- শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ 

রায়। প্রবন্ধ-. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 

সংস্কৃত পুথি' ও শ্ীধুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের 

ইতিহাস ।+ 

১০। দশম মাসিক অধিবেশন--১৪ই চৈত্র, রবিবার । সভাপতি--রাঁয় শ্রীযুক্ত 
খগেন্্রণাথ মিত্র বাহাদুর । প্রবন্ধ- অধ্যাপক জীমাক্ত অমুলযধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 

“বাংল! ছন্দের মূলতত্ব' (২য় অংশ)। 

(গ) বার্ষিক ম্বৃতি-পুজ। 

১। আচার্য রাঁমেন্রস্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাঁধিক স্থৃতি-পুজা-- ২৩এ জ্যেষ্ঠ, শনিবার । 

মভাপতি- অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়। সভাপতি মহাশয় পরিষদের সহিত রামেব্্রবাবুর 
অচ্ছেচ্ঠ সম্বন্ধের কথাঁর উল্লেখ করিয়া একটি নাঁতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শীমুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, 
অধ্যাঁপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থুঃ শ্রযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম 

মহাশয়গণ রামেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিত্ব, জীবন-কগা 'ও কা।প্য1বলী সম্বন্ধে অলোৌচনা করেশ। 

২। মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয়ের বাক স্বৃতি-পুজা- ১৪ই আষাঢ়, সোমবার 
প্রাতে শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে সমাধি-ক্ষেত্রে কবির এবং কবিপত্বীর স্বৃতির 

উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয় । কবিবরের দ্রৌহিত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি এস নিস্, শ্রীমতী সুভাষিণী রাঁয় 
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুু, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বন্ধু, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রবুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। অপরাহ্রে পরিষদ মন্দিরে 

বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাঁধিকারী মহাশয় 
সভাপতি ছিলেন। মভার উদ্বোধনে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষর্দের সভ্যগণ “কে রচিবে মধুচক্র . ..., 

শীর্ষক গান করেন। স্তর শ্রযুক্ত প্রুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি এস নিস্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

সৌম, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বন্ধ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত 
নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিগ্নোগী ও সভাপতি মহাশয় কবিবরের সন্ধে 
নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। কবিবরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নিস্ মহাশয় বলেন যে, 
তিনি তীহার জগদ্িথ্যাত মাঁতামহের গৌরবে বিশেষ গৌরবাদ্বিত। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
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সরকার মহাশয় কবিবরের 'ব্রজাঙ্গন। কাব্য হইতে একটি গাঁন করেন এবং নাট্য-পরিষদের 

সভ্যগণ কবিবরের “মেঘনাঁদবধের একাংশ আবৃত্তি করেন। 

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বাধিক স্থৃতি-পূজাঃ ১৯এ চৈত্র, শুত্রবাঁর। সভাপতি 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীল!ল সরকার । শধুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায়, 

শীযুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থুঃ শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয় ত্ব্গীর় ব্যোমকেশ বাবুর নান! 

গুণাবলীর উল্লেথপূর্ধবক তাহার পরিষৎ-প্রীতি, পরিষদের সেবা, পরিষদের বলবৃদ্ধিতে দেশ- 
বাসীকে উদ্ধ,দ্ধ করা, জেলায় জ্লোয় পরিষদের শাখা স্থাপন করা, দেশের ইতম্ততঃ বিদ্দিপ্ত 

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও নাঁনা বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে নৃতন নূতন 

কন্মী নিয়োগ, সাহিত্যিক গড়িয়া তোলা প্রভৃতি গঠনমূলক কাঁর্ষোর উদ্যম ও আগ্রহের বিষয় 

আলোচনা করেন। 

৪ | বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপ1ধ্যাঁয় মহাশয়ের বাধিক স্মৃতি-পৃভা, ২৬এ চৈত্র, শুক্রবার। সভাপতি 

- মহাঁমহোপাধ্যার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ । শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 

প্বন্দে মাতরম্” গাঁন গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয় 

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎ্পরে শ্রীযুক্ত মৃগাঞ্চনাঁথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী 

মহাঁশয়দয় দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যবুন্দ পর্গেশনন্দিনী” হইতে 

নির্বাচিত দৃশ্ঠ অভিনয় করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীুক্ত কালীপদ 

বিশ্বাস মহাঁশয়দ্বয় ব্তৃতা করেন এবং অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাঁভূষণ মহাঁশয় বঙ্কিমচন্দ্রের 

“সহজ রচনা-শিক্ষা” নামক থম শিক্ষার্থীদিগের জন্য লিখিত পুস্তক হইতে অংশ-বিশেষ পাঠ 

করেন। শেষে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ একটি গাঁন করেন। 

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন। 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন-_৩১এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি--শ্রীবুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । 

আলোচ্য বিষয়__ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের অন্যতম সহকারী সভাপতি, বঙ্গের পদাঁবলী- 

সাহিত্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্ত্র রাঁয় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক 
প্রকাশ। সভাপতি মহাশয়, অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রাঁয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 

বিষ্যাতৃষণ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীষুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ মৃত 
মহাত্মার গুণকীর্তন করেন এবং শোক ও স্বতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৬সতীশ বাবুর 

স্থযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় মহাঁশয় তাহার পরলোঁকগত পিতাঁর সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য 

তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

বিশেষ অধিবেশন-_-২*এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । সভাপতি- স্যর শীধুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায়। 

আলোচ্য বিষয়__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপুর্বব সভাঁপতি মহামহোপাধ্যায় ডকৃটর হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শৌক-প্রকাশ ৷ রায় শ্রীযুক্ত রমাগ্রসাঁদ চন্দ বাহাদুর শাস্ত্রী 
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মহাশয় সন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযুক্ত যছুনাঁথ 
সরকার, এসিয়াঁটিক সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জোহান ভ্যান ম্যানেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
সুনীতিকুম1র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্য1ভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত 
গ্রবং রাজা শ্রযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রাঁয় মহাঁশয়গণ বঙ্গদেশের পুরাতত্বালোচন1র অন্যতম অগ্রণী ও 

কর্ণধার, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ইত্যাদি গুরু বিষয়ে সর্ধবজনপ্রিয় মনোরম রচনা- 

পদ্ধতির আদর্শ-প্রবর্তক শাস্ত্রী মহাশয়ের অনন্য-সাঁধারণ অগাধ পণ্ডিত্য ও নানা গুণাবলীর উল্লেখ 

করিয়৷ শোক প্রকাশ করেন । 

উৎসব ও সংবদ্ধন! 

(ক; হিন্দী-সাহিত্য-সন্মিলনের গ্রতিনিধিগণের সংবর্দনা 

আলে|চ্য বর্ষের ১২ই হইতে ১৫ই জৈষ্ঠ পধ্যন্ত কলিকাতায় কলিকাতা বিশ্ববি্ঞালেয়র 

সিনেট হলে হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হয় এবং তছপলক্ষে 'কুমার সিংহ" হলে 

সাহিত্যিক প্রদর্শনী হয়। পরিষৎ এই উভয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নিমস্ত্রিত হইয়া 

গ্রতিনিধি গ্রেরণ করেন এবং উক্ত প্রদর্শনীতে চিত্র-শাল1র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। তৎপরে ১৫ই 

জ্যষ্ঠ প্রাতে হিন্দী-সাহিত্য সন্মিলনের গ্রতিনিধিগণকে এবং সভাপতি পণ্ডিত জগগম্নীথ- 

দাঁস রত্বাকর মহাঁশয়কে পরিধদ্ মন্দিরে এক শ্রীতি-সম্মিলনে সংবদ্ধিত কর! হয়। এই উপলক্ষে 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের সঙ্গীত হয় এবং সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ষ ছুর্গাচরণ সাঙ্যবেদান্ততীর্ঘ মাঁশয় একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন। তৎপরে 

সম্পাদক অভ্যাগতগণকে সাদর আঁহ্ব!ন জ্ঞাপন করিলে পর অধ্যাপক শ্রীষুক্ত স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় পরিষদের পঙ্গে গ্রতিনিধিগণের উদ্দেশে সংস্কৃতি রচিত এক মাঁনপত্র পাঠ 

করেন। অতঃপর হাঁস্যরস-রসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহ/শয় কৌতুকাঁবৃতি করেন এবং 

শ্ীধুক্র মুন্সী আপ্জমীরি সাহেব প্রভৃতি গান করেন। 

(খ) ত্রিপুরাধিপতির অভ্যর্থন! 

আলোচ্য বর্ষের ১১ই পৌষ তারিখে পরিষদের নিমন্ত্রণে ব্রিপুরাঁধিপতি পঞ্চ-্রীযুক্ত 
মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাঁছুর পরিষদে আগমন করেন। পরিষদের সভাপতি 

আচাধ্য স্যর শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশর ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্ববকীত্তি শ্মরণপূর্বক সেই 
বংশের মহনীয়কীতি রাঁজগণের সহিত বজভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির অচ্ছেচ্য সম্পর্কের বিষয়, 

উল্লেখ করিয়া! পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে মহারাজ বাহাঁছুরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন । 

মেদিনীপুর শীখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় মহারাজের 
উদ্দেশে রচিত তাহার এক কবিতা উপহার দেন। 

(গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উন5ত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব 

আলোচ্য বর্ষের ৮ই আবণ, শুক্রবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষাদূর উন্চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস 



কা্যবিবরণী ৯ 

উপলক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাঁথ দত্ত মহাঁশয়ের নেতৃত্বে পরিষদ মন্দিরে উৎসবের 

আয়োজন হইয়াছিল । উৎসবের উদ্বোধনে পরিষদের হিতৈষী বন্ধু প্রযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার 

মহাশয় সুমধুর সঙ্গীতে সমাগত সদস্তগণকে আপ্যাঁয়িত করেন । পরে পরিষদের সম্পাদক মহাশয় 

সমবেত সুধীমণ্ডলীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পাঠ 
করেন। তৎপরে তিনি এই উৎসব উপলক্ষে বে সকল হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য পরিষৎকে পুশুক, 
প্রস্তরমুন্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন চিত্র, বিশিষ্ট সাঁহিত্যিকগণের স্বহস্তপিখিত 
পত্রাদি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং অর্থ দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করেন। এই সকল দ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকা উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের সহিত প্রকাশিত 

হইবে। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাঁথ দত্ত মহাঁশয় সংক্ষেপে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 
সুচনা হইতে ধারাবাহিক ইতিহাঁস, ইহার আশা আকাজ্ষ। উদ্দেশ্য এবং আঁদর্শের পরিচয় দাঁন 

করেন ও পরিষদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া ইহার উন্নতির জন্য সর্বসাধারণকে 

মুক্তহস্ত হইতে অনুরোধ করেন। উৎসবাঁন্তে জলযৌগের পূর্বে কয়েকটি স্থমধুর সঙ্গীত হয়। 

(ঘ) রবীন্দ্র জয়ন্তী 

আলোচ্য বষে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া 

উপলক্ষে একটি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হয়। আচাঁধ্য স্যর 

্ীমুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্থু মহাঁশয় এই সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের সম্পাদক এই সমিতির 

সম্পাদক নির্বাচিত হন। কাঁধধ্যনির্ববাহক-সমিতির নির্দেশে পরিষৎ হইতে কবিবরকে মানপত্র 
দানের ও রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রেরণের এবং পরিষদ্ মন্দিরে কবিবরকে 

প্রীতি-সম্মিলনে সংবদ্ধিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষের ৯ই পৌষ তারিখে টাউন 
হলে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালাঁর দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় এবং টাউন হলের দক্ষিণে 

বিস্তৃত ক্ষেত্রে কবি-সংবর্দনা-সভায় চন্দ্রাতপতলে নিম্মিত মঞ্চোপরি কবিবর সমাসীন হইলে 

কলিকাঁতা পৌর-সভা ( কলিকাঁতা করপোরেশন ), রবীন্দ্-জয়ন্তী উৎসব-পরিষৎ, হিন্দী- 

সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাঁহাকে যখন মানপত্র দেওয়া হয় সেই 

সময় পরিষদের সভাপতি আচার্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রাঁয় মহাশয় পরিষদের মানপত্র 
পাঠ করিয়া, উহা! কবিবরকে উপহাঁর দেন এই মাঁনপত্র তাত্রপট্রে উতকীর্ণ করিয়া 

দেওয়া হয়। কবিবর ততুত্তরে অন্তান্ঠি কথা বলিয়া জানাইলেন, এই মাঁনপত্রে “সাহিত্য- 

পরিষৎ বঙ্গ-ভাঁরতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জল করিলেন, এই 

্ 

কথা বিনয়ন্র আনন্দের সহিত শ্বীকাঁর করিয়া লইলাঁম।” তৎপরে ১৩ই পৌষ তারিখে শ্রধুক্ক | 
অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত কবিবরের এক মর্রমুত্তি পরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদ্ 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই দিন অপরাহ্রে কবিবরের সংবর্ধনার জন্য পরিষদ্ মন্দিরে 

গ্রীতি-সম্মিলন হয় । এই উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দির পত্র-পুণে সজ্জিত কর! হয় এবং চিত্রশিল্পী 

নন্দলাল বনু মহাশয়ের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অঙ্গসারে শান্তিনিকেতনে 



১৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

কতিপয় ছাত্রী পরিষদ্ মন্দির আলপনায় চিত্রিত করেন। শাস্তি-নিকেতনের ছাত্র ও ছান্রীগণ 

কর্তৃক একটি সঙ্গীত গীত হইলে পর পরিষদের সভাপতি মহাঁখয় কবিবরের দীর্ঘজীবন কামনা 
করেন। কবিবরও ততুত্তরে পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতির কথা জ্ঞাপন করেন।. 

পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার পক্ষে শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী 
মহাশয় একখানি বনুমূল্য মছলন্দ-পাঁটী কবিবরকে উপহার দেন। এই গ্রীতি-সম্মিলন এবং 

মানপত্র দিবার ব্যর় নির্ববাহের জন্য পরিষদের সাঁধারণ-তহবিল ব্যতীত কতিপয় হিতৈষী সদস্যর 
নিকট সাহাষ্য পাঁওয়! গিয়াছিল। 

কাধ্যালয় 

আলোচ্য বর্ষে নিয্নলিখিত অদস্যগণ পরিষদের বক্ম্াধ্যক্ষ ছিলেন। 

সভাঁপতি- আঁচ ধ্য স্যর শরীধুক্ত গ্রফুল্লচন্দ্র রাঁয়। 

সহকাঁরী সভাপতিগণ--১। শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যর শ্রীযুক্ত রাঁজেন্ত্রনাথ 

মুখোপাধ্যায় ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ৪। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৫। মহামহৌপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাল্ত্রী, ৬। মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্ত্রীযুক দুর্গাচরণ 

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৭। স্যন্ন শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাঁদ সর্বাধিকারী, ৮। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রুশচন্দ 

নন্দী, ৯। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বাহাঁুর বিগ্ভানিধি। 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাঁথ বস্তু। 

সহকারী সম্পাদকগণ-শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচক্ত্র ঘোঁষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোঁষ। 
পত্রিকাধ্যক্ষ-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় । 

চিত্রশালাধ্যক্ষ-- ডক্টর » উপেন্দ্রনীথ ঘোঁষাল। 

গ্রন্থাধযন্দ -- ০৮ স্ুকুমাররঞ্জন দাশ। 

কোষাধ্যক্ষ -- » . গণপতি সরকার। 

ছাত্রাধ্যক্ষ _-অধ্যাপক,», প্রিয়রঞ্জন সেন। 

আয়-ব্যয়-পরীক্গ কদ্ধয়- যুক্ত উপেন্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইটাদ 

কু । 
অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোঁপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় গত ১লা 

অগ্রহায়ণ পরলোৌকগমন করেন। তাহার স্থলে রাঁধ বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বায় বিষ্যানিধি 
মহাশয় সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

আলোট্য বর্ষে পূজার পূর্বেই সম্পাদককে রাঁউ্ড টেবেল কন্ফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব 
করিবার জন্ত লগ্ডনে যাইতে হইয়াছিল। এ কারণ তিনি ৪ মাঁস কাঁল অবসর লইয়াছিলেন। 
স্বাহায় অবকাঁশকীঁলে সহকারী সম্পীদক্গণ কার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন । 



ক।ধ্যবিবরণী ১১ 

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কাঁধ্যালয় 

সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোঁষ ম্হাঁশয়ের উপর আর এবং হিসাবরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় 

কাধ্যভার ন্যত্ত ছিল। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির পরিচালনার ভার এবং 

সাহিত্যিক ও এ্রতিহাসিক বিষয়ে কেহ কোন অনুসন্ধান করিলে, তাঁহার যখোঁচিত উত্তর 

দেওয়ার ভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী মহাশয়ের উপর ন্যন্ত ছিল। শাখা-পরিষদ্- 
গুলির সহিত পত্রব্যবহা রও শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণবাবুই করিতেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাঁশয়ের 
উপর পরিষদের আইয়-বুদ্ধির উপাঁয় উদ্ভাবনের ভার অপিত ছিল। 

শ্রীযুক্ত উপেক্্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইঠাদ কু মহাশয়দ্য় আয়- 
ব্যয়পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার! বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ের সহিত পরিষদের যাবতীয় হিসাব 
পুঙ্খানুপুজ্খভাঁবে পৰীক্ষা করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাঁগল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্গু, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য ও 

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনীথ সেন মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। কার্য্যাছরোধে এবং শারীরিক 
অন্ুস্থতাবশতঃ শ্রীধুক্ত বিশ্বেশ্বরবাঁবু এবং শ্রীযুক্ত সতীশবাবু ভোট-গণন| কার্যে যোগদান 

করিতে পারেন নাই। শ্রীুক্ত উপেন্ত্রবাবু এবং শ্রীযুক্ত যোঁগেশবাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া 
ভোঁট পরীক্ষা করিয়াছেন, মেই জন্ট পরিষৎ তীঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। 

কাধ্যনিক্বাহক-সমিতি 

(ক) মুল-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ 

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচর্ণ বিষ্যাভৃষণ ; ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর 

এম এ; ৩। ভাক্কার শ্রীযুকক একেন্দ্রনাথ ঘোষ; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; 
৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত; ৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী; 
৭। শ্রীযুক্ধ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; ৮ । শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

বসন্তরঞ্জন রায় ; ১০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ১১। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়; 
১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ; ১৪। শ্রীযুক্ত 
নরেন্্র দেব? ১৫। শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ; ১৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য ) ১৭। কবিরাজ 
শরধুক্ত ইন্দুভূষণ সেন) ১৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্ধ ; ১৯। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্যন্ 
ঘোধ। ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছারকা নাগ যুখোপাধ্যায়। 



১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদের 

(খ) কলিকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধি-সভ্যগণ 

২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ); ২২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 

মৈত্র 

(গ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ 

২৩। শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রচ্ত্র রায়চৌধুরী; ২৪ । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়; 
২৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী; ২৭। 
উযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপ।ধ্যায়; ২৮ শ্রীযুকক নগিনীমোহন রায় চৌধুরী । 

আলোচ্য বর্ষে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির এগাঁরটি সাধারণ অধিবেশন ও একটি 

বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং একবার নথি পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মত লইয়৷ কার্য 
কর! হইয়াছিল । এই সকল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে বিশেষ কাধ্যগুলি সম্পাদিত 

হইয়াছে। 

১। রবীন্দ্জযন্তী উপলক্ষে শ্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহ।শয়কে মানপত্র প্রদান । 

২। পরিষদ্ মন্দিরে কবিবরের সংবর্ধনা । 

৩। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনীতে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর অন্ঠষ্ঠিত প্রদর্শনীতে এবং 
এশিয়াটিক সোসাইটির বাঁধিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার 

দ্রব্যাদি প্রেরণ। 

৪। প্রাচীন প্রত্ুসম্পদ্ সংরক্ষণ-বিষয়ক আইনের সংশোধক প্রস্তাব [ 21701617 

110101107)0175 1১165615201010 ( /51776110006106 ) 13111) 7931 ] সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য 

প্রদান । 

৫ | পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বেঙ্গল কেমিক্যাল এগ ফাঁম্মীসিউটিক্যা'ল 
ওয়ার্কন্ লিমিটেড কোম্পানী পরিষদকে ছয়টি “ফায়ার কিং দান করাতে উক্ত 

কোম্পানীকে ধন্যবাদ প্রদান । 

৬। কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্ঠীলয়ের (ক) কমলা লেকচারার-নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত 
যতীন্ত্রনাথ বন্থু ও (খ) রাঁমতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক-নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

মহাশয়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন । 

৭। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বাধিক অধিবেশনে এবং গ্রন্থাগার-পরিষদের বাঁধিক 
অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি-প্রেরণ । 

৮। ডাক্তার শ্রীধুক্ত বিধানচন্ত্র রায় মহাশয় কলিক1তার মেয়র এবং গ্রীযুক্ত 

এস এম ইয়াকুব সাঁহেব ডেপুটি মেরর নির্বাচিত হওয়াতে পরিষদের আননদ-প্রকাশ্ক 
পন্জ প্রেরণ। 



কাধ্যবিনরণী ১৩ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত 

হইয়াছে । পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ও লেখকের নাম নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

(ক) প্রাচীন আাহিত্য-- 

১। গোঁপাঁলদীসের রসকল্পবল্লী 

২। প্র সম্বন্ধে নিবেদন 

৩। ধনুর্ব্বেদ 

৪। বাঁণেশ্বর বিগ্যালক্কাঁর 

৫। বুছস্পতি রাঁয়মুকুট 

৬। মাঁলাধর বন্গ (গুণরাজ খান )- 

লিখিত শ্রীরুষ্চ-বিজয় 

৭। বত্বীকরশাস্তি 

৮। রাঁমনারাঁয়ণ তর্করত্ব ও তীঁভাঁর 

নাট্যগ্রন্থাবলী 

৯। শ্রী আলোচনা 

১০। বাঁমমাঁণিক্য বিদ্যালক্কার 

১১। শূন্তপুরাণ 

১২। হিন্দুমহিল1 নাটক 

(খ) প্রাীন্ন তন লাদ-তনাহিত্তা_ 

১। দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস 

(গ) প্রাচীন গুথিল্প ভিলন্পপ 
১। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি 

(ঘ) ভ্ডাম্না-ন্িভভান্ন_- 
১। বাংল! ছন্দের মূলতত্ব 

(ড) ইত্তিহাঁভন-_ 
১। জোড়াসণকো নাট্যশালা 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
শ্রীযুক্ত হরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাজী 

৯2 55 55 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন 

মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শান্ী 

অধ্যাপক ডক্টর শ্রধুক্ত স্থশীলকুমাঁর দে 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্্ী 

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জ্ রাঁয় বাহাছুর 

মৌলভী মৌজান্মেল হকৃ 

শ্ীধুক্ত ব্রজেন্দ্রনাগ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অধ্যাপক শ্রীধুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অধ্যাপক শ্ররবুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় আলোচ্য বর্ষের পত্রিকার প্রবন্ধের ইংরেজি 

সার মন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা “ইত্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি” পত্রিকায় 

প্রকাশিত হুইয়াছে। ৮ 

এতছ্াতীত বঙ্গীর়-সাহিতা-পরিষদের সপুত্রিংশ বাধিক কাধ্যবিবরণ ৫৪পৃঃঃ ১৩৩৭ 

বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ ১৬ পৃষ্ঠা এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্ধের মাসিক 

ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ ৪ৎ পৃষ্ঠা! মুদ্রিত হইয়া আলোচ্য বর্ষের পৰিষৎ-পত্রিকার 



১$ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচা বর্ষে ২৮টি সাহিত্যিক 

প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 বিনা মূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। পত্রিকা ও কা্ধ্যবিবরণ- 

প্রকাশ ছাঁপাথানা-সমিতির বর্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল। 

গ্রন্থ-প্রকাশ 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,” 
(ক) চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন। এই গ্রন্থ ফুরাঁইয়া যাওয়ায় এবং প্রাচীন বঙ্গ- 

সাহিত্যালোচনার জন্য ইহ! অপরিহাধ্য বিবেচিত হওয়াঁয় এই গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্করণ 

প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে । গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ত হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত মূলের ৬৪ পৃষ্ঠা 

মুদ্রিত হইয়াছে । গ্রন্থসম্পাদক-_-অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়। 
(থ) চর্ম)াচর্যযবিনিশ্য়-_ ব্বগীন মহামহোঁপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাঁ্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের 

সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা, ফুরাইয়া যাওয়ায় আপাততঃ ততন্তর্গত *চ্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। 

গ্রদ্থের পৃথক নৃতন সংস্করণ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাঁগড়ী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জুনীতি- 

কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশ করা হইবে। 

(গ) কৃত্তিবাঁসী রামায়ণ-রযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাঁশয়ের সম্পাদনে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। আপাততঃ বাঁমায়ণের উত্তরাঁকাঁণ্ড প্রকাশের আয়োজন হইতেছে । 

(ঘ) আলাওলের পদ্মাবতী_-ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্ ও মৌলভী আবদুল করিম 
সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়দয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ কর! হইবে। 

(উ) সংবাদপত্রে সে কালের কথা--অধুনা ছুশ্রাপ্য “সমাচারদর্পণ” হইতে সে কাঁলের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা৷ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবে । সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

ইতিমধ্যে গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠ মুদ্রিত হইয়।ছে । 
পূর্বব পূর্ব বৎসরে গৃহীত মন্তব্য অন্গসাঁরে নিয়লিখ্ত গ্রন্থগুলির কাঁধ্য এইরূপ 

অগ্রসর হইয়াছে ।__ 

(ক) চণ্তীদাসের পদাবলী--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং 
শীযুক্ত হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের উপর চণ্ডীদাঁসের পদাবলীর নব সংস্করণ সম্পাদনের 
ভার অপিত হইয়াছে । তাহারা পাওলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। 

(খ) দিদ্ধাস্তশতক (গ্রহ-গণিত)__পূর্ধব বৎসরে এই গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছিল, 
আলোচ্য বর্ষেও ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে । অতি সত্তরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। 
গ্রন্থসম্পাঁদক ---স্বগীয় অধ্যাপক রাজকুমার সেন। 

(গ) অনাদিমঙগল-_আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়! গ্রন্থের মূল অংশ . 
শেষ হইয়াছে। আঁশ! করা যায়, অল্পদিন মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। গ্রস্থসম্পাঁদক 
স-অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 
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(থ) গৌরপদতরঙ্জিণী ( নবসংস্করণ )- বর্তমান বর্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। 
সম্পাদক- শ্রীযুক্ত সৃণাঁলকাস্তি ঘোষ । 

(ড) হরপ্রসাঁদ সংবর্দন-লেখমাঁল! (দ্বিতীয় খণ্ড)__ আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ১৪৪ 
পৃষ্ঠ মুদ্রিত হইয়াছে এবং মুদ্রণ-কাঁ্ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা 

ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়দয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ 

মুদ্রিত হইতেছে । 

(চ) প্রাচীন পুথির বিবরণ--এই গ্রন্থের ৩য় ভাঁগ, ৩য় খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে । 

সঙ্কপ্লিত অন্ঠান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাঁদ শান্তী মহীশয়ের 

পরলোঁকগমনের জন্য (ক) মহাঁযাঁন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং (খ) রাঁমচরিত্র গ্রন্থের অনুবাদ 

কাঁধ্য স্থগিত রহিয়াছে । 

(ছ) পরিষৎপুথিশালার সংস্কৃত পুথির ভাঁলিকার মুদ্রণ আরম্ত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীনুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় পরিষদের 

প্রকাশিত সমগ্র গ্রস্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রস্ত ত করিয়াছেন। উহা! মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

ছাঁপাখানা-সমিতির তত্বাবধানে গ্রন্থ-প্রকাঁশের কাঁধ্য পরিচালিত হইয়াছিল । 

চিত্রশালা-_-রমেশভবন 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্ত যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিয়ে শ্রেণীতেদে 

সেগুলির এবং প্রদীতৃগণের নম দেওয়া হইল,__ 

(ক) পরস্ভতম্মার্ডি-_ 
১। হরগোৌরী (ভগ্ন )-_নদীয়! জেলার অন্তর্গত আমলা গ্রামের সাহা-পরিবারের পক্ষে 

শ্ীধুষ্ত কাঁলাটাদ সাহা এম এ মহাঁশয়-প্রদত্ত । 

২। মুত্তির পার্খদেশ (বীরভূমে প্রাপ্ত)--শ্রবুক্ত বতীন্ত্রমোহন বাঁগচী। 

টি 28 _ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমাঁর রাঁয়। 
৪। সমুত্তি দরজার অংশবিশেষ মালদহ জেলার পাওুয়া হইতে শ্রীযুক্ত যতীব্ত্রনাঁথ 

বস্থ মহাশয়কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত । 

খ) জ্নিঞ্সেণ্উ-ন্নির্িতি-_ 
১। বিষুমুর্তি- প্রদাতা- শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল। 

(গ) মু 
১-২। একটি রৌপ্য এবং একটি তাত্মুদ্রা-_শ্রীষুক্ত প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় । 
৩৪ । . দুইটি তা্রমুদ্রা--শ্রীযুক্ত পামকমল সিংহ। 
৫-৬। জৌনপুরের সুলতান হুসেন সাহের তামুদ্রা ছুইটি। প্রদাতা-শ্রীধুক্ত 

গোপেন্দুভূষণ সাঁংখ্যতীর্ঘ। 

৩। 
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(ঘ) পাতিল ভ্রব্য- 

১। বলয় ২ টুকরা, 

২। পিস্তলনির্ম্িত নেপালের প্রদীপ-- 

(উ) ইস্ব্5-_ 
১। ব্রিবেণী হইতে সংগৃহীত ২ খানি - 

২। চন্দ্রকোণ। ঁ ১.5, 

(9) প্াচীন্ন ল্্র- 

১। কাষ্ঠীসনে চিত্রিত প্রাচীন চিত্র-_ 

২। কাচের উপর অস্কিত কাঁলীমূর্তি__ 
প্রাচীন তূলোট কাগজে 

১২৬০ সালে অঙ্কিত কল্পবুক্ষ 

ব্যক্তিগত স্ম্র্তিটিহত - 

৩। 

(ছ) 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রদীতা_ শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাঁংখ্যতীর্ঘ। 
শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয়। 
শ্ীযুক্ত মুগাঙ্কনাথ রায়। 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থ এবং ভ্রাতৃগণ। 

১ সুধীরপতি বাঁয়। 

১১ মুগাঙ্কনাথ রায়। 

স্ব্গীয়া গিরীন্রমোহিনী দাঁসী মহাঁশয়ার ব্যব্ধত দৌয়াত, কলম, পেন্সিল, তাহার 
অস্কিত চিত্রের জন্ত প্রাপ্ত মেডেল তিনটি, একটি গঞজ্জদন্তের আঁধারসমেত- শ্রমুক্ত প্রভাতকুমার 

দণ্ড । 

(জ) সাহিত্তিক্গণেন্র লিশ্িত পত্র ও পীগুভিলিপি- 
১। স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত পত্র শ্যুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 
২। স্বামী সাঁরদানন্দের লিখিত তিনটি ইংরেজি 

প্রবন্ধের পাঁওুলিপি 
৩-৪ । গিবিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 

“পরমহংসদেবের শিষ্যন্সেহ' ও একখানি পত্র ্ৃং 

৫৪1 পাগল হরনাথের লিখিত তিনখানি পত্র 

অবিনাঁশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বস্ু। 

৬। জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত পত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জীন বাঁয়। 

৭। রূমেশচন্দ্র দত শ্রীযুক্ত গণেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮। শীযুক্ত ববীন্ত্রনাঁথ ঠাকুর মহাঁশয়কে লিখিত 
এনবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্র » হীবেন্দ্রনাথ দত্ত। 

এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষৎ প্রদাতগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ । 

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ উপহার পাওয়৷ 

গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ধে চিত্রশীলা'র পার্থখে খাবার জলের কল ও চৌবাচ্চা বসিয়াছে 

এবং ড্রেনের প্ল্যান মঞ্জুর হইয়াছে । এতত্ব্যতীত শৌচগৃহের নকৃসা মঞ্জুরের জন্য করপোরেশনে 
প্রেরিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষেও চুণার পাথরের কাঁজ ও মেঝের পাথর উঠাইয়া পেটেন্ট 
টোন দিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যাঁয় নাই। প্রাচীরগুলিতে বাঁলিকাঁজ ও বং দেওয়া হইয়াছে । 
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চিন্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত হরিসাধন কু মহাঁশয় একটি বৃহৎ শো-কেস্ 

দান করিয়।ছেন। পুথি রক্ষার জন্য একটি বৃহৎ র্যাঁক্ প্রস্তুত করা হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে (ক) হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনীতে, (খ) রবীন্দ্-জয়স্তী উপলক্ষে 

প্রদর্শনীতে এবং (গ) এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের 

চিত্রশালা ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জনা প্রেরিত হইয়াছিল। 

কলিকাতা করপোরেশন চিত্রশালা-পুথিশালা পরিচাঁলনের জন্ত আলোচ্য বর্ষে ৩০০০২ 

তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ করপোরেশনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 

পুথিশালা 

আলোচ্য বর্ষে উপহার-প্রাপ্ত পুথির বাগ্ডিল হইতে ৫৫খাঁনি পুথি বাছিয়! তালিকাভুক্ত 
করা হইয়াছে । এগুলির মধ্যে সংস্কৃত বিভাঁগে পুরাণ, স্বতিঃ তন্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, স্তায়, 

চিকিৎসা, অভিধান ও বেদভাষ্য সম্বন্ধীয় পুথি আছে; বাঙ্গালা বিভাগে রামায়ণ, 
মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, গীতগোঁবিন্দের অন্গবাদ, বৈষ্ব-চরিত। পদাবলী ও একখানি 

যোগবিষয়ক পুথি আছে । সংস্কৃতে কয়েকখানি পুথি প্রাচীনত৷ হিসাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলি 

১৪৫২) ১৪৬৬) ১৪৭৫১ ১৫৫৩ শকে লিখিত। এগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষিত করার ব্যবস্থা 

করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া রামেশ্বর সেন-কৃত প্প্রয়োগগোবিন্দ” নামে একখানি চিকিৎসা- 
গ্রহগ্রস্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যত দূর জান! গিয়াছে, এ পুথিখানি অপ্রকাশিতপূর্বব এবং 

বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্য । বাঙ্গালা পুথির মধ্যে দি প্রাণকষ্দাস-কত 

“জয়দেবপ্রসাদ[বলী” এবং চৈতন্যচরিতাষুতে উদ্ধত “হাহা প্রাণপ্রিয় সখি” ইত্যাদি চণ্ীদাসের 

নৃতন পদ-সংধলিত ১১১১ সালের কয়েকখানি পত্র উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া একখানি সম্পূর্ণ 

কৃত্তিবাঁসী রামায়ণের পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুথিগুলি পাইয়া পরিষদের পুথিশালার 

গৌরব বদ্ধিত হইল । 
ঘে সকল ভদ্র মহোঁদর পুথি দান করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা 

এই»-_শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্তরত্ব ১০ শ্রীবুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্াঁয় ১০, ৬হ্র্ধ্যকুমার পাল ৬ 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী ৫, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪, শ্রীযুক্ত মানদাঁচরণ সেন ৩ শ্রীযুক্ত 
বৈকুষ্ঠনাথ দাস ২, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ২, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবন্তী ২, জনৈক 

হিতৈষী ২, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোঁষ ১, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্ত্র রা ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিষ্যাভৃষণ ১১ 

যুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় ১, কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রচন্ত্র পাড়ে ১, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ বায় ১, 

শযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১, শ্রীযুক্ত হরেরুফ মুখোপাধ্াঁয় ১ প্রযুক্ত রামকমল সিংহ ১১ মোট 

৫৫ খানি। উপরিউক্ত পুথিগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ২৬ এবং সংস্কত ২৯ খাঁনা। এগুলি 
তালিকাতুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৪৯৫৮। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ,-- 

বাঙ্গালা ৩০১২ 
সংস্কৃত ১৯৬১ 

তিব্বতী ২৪9৪ 



১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

ফাঁসী ১২ 
অসমীয়া ৩ 

ওড়িয়া ৪ 
হিন্দী ২ 

| 8৯৫৮ 

সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আলোচ্য 

বর্ষে সংস্কৃত পুথির তালিকা! সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উহার পাওুলিপি মুদ্রণার্থ ছাপাখানায় 

দেওয়া হইয়াছে । দ্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি” নাঁমে ইহাঁর মুখবন্স্বরূপ তাঁহার 
এক প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকাঁর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । বাঙ্গাল! প্রাচীন 

পুথির বিবরণের ( ৩য় খণ্ড; ৩য় সংখ্যা ) মুদ্রণকাঁধ্য আরম্ত হইয়াছে এবং বর্ষমধ্যে ৮ ফর্ম 
ছাপ! হইয়াছে । এ বৎসরেও কতকগুলি পুথিতে সেগুণকাঁঠের পাটা লাগাইয়া খেরো 

বাঁধা হইয়াছে । 

গ্রস্থাগার 

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পূর্বব বর্ষের স্থায় গ্রন্থাগারে পুস্তক ও 

পত্রিকাদি ক্রয় করিবাঁর জন্য বার্ষিক ৬৫০২ টাঁক1 সাহাধ্য করিয়াছেন। করপোরেশনের 

সর্তান্ছসারে পুস্তকাঁদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ 
যথারীতি করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য 
কাউদ্সিলা'র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোঁষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ মৈত্র মহাঁশয়দ্বয 

পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১০১১ খানি নৃতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে ৮০৮ 
থানি উপহারস্বরপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২০৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে । গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 

নিয়োক্ত পুস্তক-সংখ্যার মধ্যে পুন্তকাকারে বাঁধা মাঁসিক পত্রিকা ২৮৩২ খানি আছে। 

বর্ধারস্তে নিমোৌকভসংখাক পুস্তক ছিল,__ 

(ক) পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত ২১২৭০ 

(খ) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ৩৫৪৬ 

(গ) সত্যেন্্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার ২২৬০ 

ঘে)ট রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩২ 

ডে) সাহিত্য-সভার গ্রন্থাগার ২৫৪০ 

(5) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত পুস্তকাগার ২৫২১ 
(ছ) শ্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা- 

শ্বৃতি পুস্তকাগার ৯১৭ 

(জ) স্বর্গীয় রাজা বিনয়কষ্ণ দেব বাহাদুরের 
গ্রন্থাগার ৃ ৭৬৪ 

৩৪৫৫৩ 



কাধ্যবিবরণী ১৯ 

বর্যশেষে সর্ব্সমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দীড়াইগাছে,_ 
(ক) গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত ৩৪৫৫০ 

(খ) বর্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহারপ্রাপ্ত ১০১১ 

(গ) বর্তমান বর্ষে বাঁধান সাময়িক পত্র ১১৫ 
৩৫৬৭৬ 

পরিষদের গ্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উপলক্ষে পরিষদের হিতাঁকাঁজ্ষী, সাহিত্যিক ও সদন্ত- 

গণ প্রতিষ্ঠা-দিবস শ্মরণার্থ ৯৯খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন । বর্ষমধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাপ- 

কৃষ্ণ আচাধ্য মহাশয় ৫৭থানি, শীযুক্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬খানি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ 

বন্থ ৩০খানি, শ্রীযুক্ত কালীকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২১খানি পুস্তক ও ২৬খাঁনি বীধান মাসিক পত্র, 
শীযুক্ত উপেন্দরচন্দ্র রাহ! মহাশয় ৩০খাঁনি পুস্তক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনেকগুলি 

খণ্ডিত মাসিক পত্রের ফাইল এবং ডক্টর শ্রীধুক্ত স্থুকুমাররঞ্জন দশ মহাশ্য় ১৯৩১ সালের রয়েল 
এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা উপহার দিয়াছেন। 

পরিষদের পরম হিতৈষী সহায়ক-সদশ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মৈত্র মহাশয় ৭৪খানি পুত্তক 
এবং মোট ২০৫৩খাঁনি মাসিক পত্র ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা উপহার দিয়াছেন । 

এতম্তীত নিশ্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াঁছেন,_- 
(ক) বিশ্বভারতীর কর্কর্তা ১২৯ খানি 

(থ) বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধাক্ষ ১৩৬ 

(গ) শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের কর্তৃপক্ষ ৬৯ » 

(ঘ) ন্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন ২০, 

(ড) গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর ১৪ » 

(চ) কলিকাঁত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ১৪ ,, 

(ছ) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ২, 

বিভিন্ন বিভাগীয় রাজসরকারের নিকট হইতে নিম্নোক্তসংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা 
ও বাধিক কার্যবিবরণী উপহার পাঁওয়। গিয়াছে । 

(ক) ইত্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ্ ১০ খাঁনি 

(খ) বেঙ্গল & ১২) 

(গ) মাদ্রাজ » ৩ ৮ 

(ঘ) নিজাম » ২» 

(উ) ডাইরেক্টর অব. ইন্ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল ২ » 

এই সকল উপহারের জন্য পরিষদ্, সরকার বাহাদুরের নিকট আস্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 

করিতেছেন । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, 
শ্রেণীভেদে তাহাদের সংখ্যা নিষ়ে প্রদত্ত হইল। দৈনিক--৫, সাথাহিক-_-২৯, পাক্ষিক-_ 



২০ নঙ্গীয়-সাভিত্য-পরিষদের 

৫১ মাসিক--১৬৩১ ছ্ৈমাসিক_ ৪, ভ্রেমাসিক--১৩, মোট--১১৯ খানি। নিয়োক্তসংখ্যক 

সাময়িক পত্রগুলি মূল্য দিয়! ক্রয় করা হইয়াছিল, দৈনিক-_ ৪খানি, সাপ্তাহিক- ১খানি 

এবং মাসিক ৩খানি। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ও গ্রন্থাবলীর বিনিমরে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান 

তাহাদের পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি পরিষদের গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে দিয়াছেন। পরিশিষ্ট এ 

মকল প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হইল। 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকাঁলয়-সমিতির ৫টি অধিবেশেন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠক- 

গণের প্রয়োজনাহুসারে নৃতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সমগ্র সংগৃহীত পুস্তকের কার্ড ইনডেক্স 
প্রস্তত করণ, পুস্তক রাঁখিবার ভন্তয আলমারী ও র্যাক তৈয়ারী এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত 

সংগৃহীত পুস্তকের গ্রন্থকার ও বর্ণাচুক্রমিক তালিক। ছাপাইবার প্রস্তাব সমিতি কর্তুক 

অন্তুমোদিত হয়। তদন্ুসারে ইহার পাঞুলিপি তৈয়ারী হইতেছে । 

সত্যেন্জনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের বিষয়ান্ুক্রমিক গ্রন্থকার-তাঁলিকাঁর পাঁঞুলিপি গ্রস্ত 

হইয়াছে। সত্বরেই উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। পুস্তকীলয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত 

কালীক্ণ ভষ্্রীচারধ্য মহাশয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরিষদের 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতাঁভাঁজন হইয়াছেন । 

বর্ষমধ্যে সদশ্যগণের বাড়ীতে পাঁঠার্থ ৪০৬৬বার পুস্তকাঁদি আদান-প্রদান কর! হইয়াছে । 

গ্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২৫ জন পাঠক নির্ধারিত মময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাঁদি পাঠের 

জন্য পরিষদ মশিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্বতীত কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু সদ্য প্রাচীন ও 

দুপ্রাপ্য পুস্তক এবং পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইল ও খণ্ডিত পত্রিকাগুলি প্রয়োজনানুসাঁরে 

পাঠ করিয়াছিলেন। গবেষণ! কার্যের জন্য অনেকেই পরিষদের পাঠাঁগারে বসিয়া নানাবিধ 

দুপ্রাপ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাঁকেন। পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভূক্ত না হইলেও অনেক 

সাহিত্যিক এবং গবেষণাঁকারীই পরিষদের পাঁঠাগারে বসিয়! তাঁহাদের প্রয়োজশীয় পুস্তকাদি 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের কাঁধ্যে সহায়তা করিবার জগ্য পরিষৎ যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত 

করিয়াছেন। নির্ধারিত ছুটির দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ যথাঁনিয়মে ২টা হইতে 

রাত্রি ৮ট1 পধ্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার খোলা থাকে । এর সকল দিনে প্রত্যহ 

নিয়মান্সারে বাঁড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাঁদি আদান-প্রদ।নও হইয়াছিল। 

গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতির সৌকধ্যার্থ যে সকল সহ্ৃদয় হিতৈষী ব্যক্তি ও 

গ্রতিষ্ঠানগুলি পুস্তকাঁদি দাঁন করিয়াছেন, পরিষৎ তাহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ | 

স্বৃতি-রক্ষা 

১। সার গুরুদ।স বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্ডি-_ 

বার গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় স্ততি-তহবিলের অর্থে পরলোকগত্ত মহাত্বার একটি মৃষ্ধি 



কার্যবিবরণী ২১ 

সপ্ৃত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের দিন পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই স্থৃতিসমিতির 
তহবিলে ৬৫।০ উদ্ুত্ত ছিল। মু্তিটির মূল্য ১০০২ নির্ধীরিত হওয়াতে জনৈক গুরুদাসভক্ত 
সদস্য স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া অবশিষ্ট ৩৫. দান করেন । 

২। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র__ 

শ্রীযুক্ত হরেকুষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্তরিক চেষ্টায় বীরভূমবাপী কতিপয় সহদয় 

সদস্য “তীদাঁসের পদাঁবলী'-সম্পাদক ৬নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র 

প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দাঁন করিয়াছেন । এই চিত্র সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে যথারীতি 

পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিঠিত হইয়াছে । 

৩। ৬সারদাচরণ মিত্র- 

স্বর্গীয় সারদাঁবাবুর চিত্র পূর্বে পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষিত হইয়াছিল । চিত্রখাঁনি কোন 
কারণে সামান্ত বিকৃত হওয়াতে চিত্রকর তাহা সংশোধনের জন্য লইয়৷ গিয়াছিলেন। তাহার 

কিছু দিন পরে চিত্রকরের মৃত্যু হয়; কাঁজেই চিত্রখানি উদ্ধারের কোন সম্ভাবন্! হয় নাই। 
এই জন্য মেসাঁস গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দএর পক্ষে ৬গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
স্থযোগ্য পু্রগণ সারদাবাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষতকে দান করেন। পরিষদের সপ্ুত্রিংশ 

বাঁধিক অধিবেশনে যথারীতি এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

এই সকল চিত্র ও মুষ্তিদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা 
হইতেছে। 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা কর্তব্য, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

স্থযোগ্য পুত্রগণ তাহাদের পিতৃদেবের স্থৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসরে পরিষংকে একখানি 

করিয়া সাহিত্যিকের তৈলচিত্র দান করেন। এই স্মতির উদ্দেশে আলোচ্য বর্ষে মহাঁমহো- 

পাধ্যায় পণ্ডিতরাঁজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের চিত্র গ্রস্তত হইয়াছে এবং মগ্য তাহা প্রতিষ্ঠিত 

হইল | পূর্ব্ব পূর্ব বৎসরে স্থতি-রক্ষার জন্ত যে সকল ভাগার স্থাপিত হইয়াছিল, 
তত্তৎসম্বন্ধে নিয়লিখিত কাঁজ হইয়াছে 

১।. কাশীরামদাস স্বতি-তহবিল। বর্ষশেষে ৩৯৩1/৩ উদ্ব তত রহিয়াছে । 

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতি-তহবিল। বর্ষশেষে ৭৬০1৩ উদ্বত্ত রহিযাছে। 

৩। মাইকেল মধুস্দন দত্ত স্বতি-তহবিলে ৫৯৮%৬ উদ্বত্ত আছে। 
৪। অক্ষয়কুমার বড়াঁল স্থৃতি-তহবিলে বর্ষশেষে ৩*৮২ উদ্বত্ত রহিয়াছে । 

৫। আচার্য রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী স্তি-তহবি'ল বর্ষশেষে ২৩৮৬%/৯ উদ্ধত্ত রহিয়াছে। 

৬। স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি স্থতি-তহবিলে পূর্ববসঞ্চিত ১০০৯ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। 
৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র গ্রস্তত হইয়াছে । উদ্বস্ত ২২ টাঁক! মাত্র। 

স্বতি-রক্ষা! সঙ্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে নিয় লিখিত মন্তব্যগুলি গৃহীত হইয়াছে» 

(ক) মহামহোপাধ্যার় পত্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতিরক্ষাকল্লে একটি 



২২ বঙ্গীয় সাহিত্য- পরিষদের 

স্বতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে । (স্থতি-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়৷ হইল)। স্থির 

হইয়াছে যে, স্থৃতি-রক্ষার জন্ত নিয্লিখিত উপায় গুলি অবলগ্িত হইবে,__ 

(১) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাঁশয়ের একটি মৃত্তি (305)) প্রস্তত করা হইবে । 
(২) একটি স্থতি-ভাগার স্থাপন কর! হইবে, সেই ভাগারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা 

দুই তিন বংসর অন্তর, যিনি ভারতীয় ইতিহাস (1700108/) সম্বন্ধে গব্ষ্ণামূলক উৎকুষ্ট 

প্রবন্ধ বা সন্দর্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কারদ্ারা সম্মানিত 

করা হইবে। 

(৩) যদ্দি যথোপযুক্ত টাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী 
ও বাঙ্গালা প্রবন্ধনকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে। 

(খ) স্বগীয় কৃষি তন্ববিৎ র।জেশ্বর দাশ €প্ত মহাশয়ের স্বৃতি-রক্ষার জন্ত তাহার একখানি 

চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে । যুক্ত চারচন্দ্র সান্তাল মহাশয় এই চিত্র মংগ্রহের ভার গ্রহণ 

করিয়াছেন। 

(গ) চন্ত্রশেখর বনু মহ।শয়ের স্বৃতি-রক্ষার জন্য তাহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। 

(ঘ) নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের স্থতি-রক্ষার জন্য তাহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । এই চিত্র পাঁওয়৷ গিয়াছে এবং অগ্য প্রতিষ্ঠা করা হইল। 

এই শেষোক্ত চিত্র ছুইখানি শ্রষুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া! দিবার 
জন্ প্রতিশ্রুতি জাঁপন করিয়াছিলেন। তশ্মধ্যে নবীনচন্ত্র আঁঢ্য মহাশয়ের চিত্র শ্রীযুক্ত নলিনী 
বাবুর চেষ্টায় ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাঁথ লাহী মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে । তজ্জন্য 
পরিষত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রম! দেবী ও তাহার অন্তান্য ভাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের পিতা 

৬ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি ব্রোমীইড চিত্র দাঁন করিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অগ্য এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। 

গত রবীন্দ্র-জয়স্তী উপলক্ষে ১১ই পৌষ তাঁরিখে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
মহাশয়ের মুক্তি (0. 085 £61151) প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছে। শ্রীধুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় এই মুষ্ত 

দান করিয়াছেন। এজন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাঁদা্থ। 

নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের স্থৃতি-রক্ষার সঙ্কল্ল বহু দিন হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
অর্থের অভাবে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পাঁরা যায় নাই,__ | 

১। মহারাজ কুমুদচন্ত্র সিংহ ২। ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৩। হরিশ্তন্্র তর্করত্, 
৪। প্রীণনাথ দত্ত) €। চারচন্ত্র ঘোষ, ৬। কালীপ্রসন্জ কাব্যবিশীরদ, ৭। বায় পূরেন্দ 

নারায়ণ সিংহ বাহাঁছুর,। ৮। রায় রাজেন্দ্রচন্্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৯। ললিতচন্ত্র মিত্র, ১০। 

স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ১১। ধিজেন্্রনাথ ঠাঁকুর, ১২। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩। 
মহারাজ জগদিন্্রনাথ রায়, ১৪। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১৫। রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, ১৬। 
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চণ্ডীচরণ সেন, ১৭। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮। তাঁরকনাথ গঞ্পোপাধায়, ১৯। বাণীনাথ 

নন্দী, ২০। যছুনাথ সর্বাধিকারী, ২১। অমৃতলাল বনু, ২২। ক্ষীরোদপ্রসাঁদ বিদ্যাবিনোদ । 

সাহিত্য-ইতিহাঁস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা 

সভাপতি আহ্বানকাঁরী 

(ক) সাহিত্য-শাখা_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

(খ) ইতিহাস-শাখ1- কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমাঁর রায় রে » হাঁরাঁণচন্দ্র চাকলাদার 
(গ) বিজ্ঞান-শাখা_-আচাধ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় » প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

(ঘ) দর্শন-শাখা- শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধ্যাপক » উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 

অধিবেশন-সংখ্যা (ক) সাহিত্য-শাখা ৬১ খ) ইতিহাঁস-শাখা--৩, (গ) বিজ্ঞান- 

শৃখা-২১ (ঘ) দর্শন-শাখা_ ১। 

বিজ্ঞান-শাখায় স্থির হইয়াছে যে, বর্তমানে জ্যোতিষ শাখা বলিয়া বিজ্ঞান-শাখার পৃথক্ 
শাখা রাঁখিবার প্রয়োজন নাই। ৮ 

শাখা-পরিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে কোন শাখা-পরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব হয় নাই। দেশে বিঘজ্জন ও 
বিছ্যোৎসাহীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতেছে । সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নূতন নূতন 

শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বদ্ধিত হওয়া বাঞ্নীয়। 

স্থানীয় সাহিত্যিক অনুষ্ঠানগুলির পরিচাঁলকগণ যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে এই 
কাঁধ্য সম্ভবপর হইতে পারে। বঙ্গভাঁধাভাষী মাত্রেরই দৃষ্টি এ দিকে আকুষ্ট হওয়া! উচিত। 

অধুনা বর্তমান রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদে উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে । 
ত্রিপুরা এবং বঙ্গের বাহিরে মীরাঁট, গৌহাটী ও কটক-শাখার কাঁধ্যকারিত! বিশেষ আশাপ্রদ। 

রঙ্গপুর-শাখা মুল-পরিষদের অন্থকরণে একটি চিত্রশাল! প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহাতে 
অনেকগুলি মুণ্ডি ও প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। রঙ্গপুর-শাখায় যে যে 

নিদর্শন একাধিক আছে, তাহা তাহার! মূল-পরিষদের চিজ্রশালায় দান করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে পত্রব্যবহাঁর চলিতেছে । মেদিনীপুর-শাখাঁর বাধষিক অধিবেশনে 

যে ভাবে সাহিত্যের আলোঁচন! হয়, তাঁহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহাকে সাহিত্য- 

সম্মিলনী নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য বর্ষে অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর 
শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে মেদিনীপুর-শাখার বাধষিক অধিবেশন ও সম্মিলন হইয়াছে । এই 

অধিবেশনে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মুূল-পরিষদ্ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল । 
কটক-শাখা কয়েকটি প্রয়োজনীয় অন্থসন্ধান ও আলোচনার কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই ভাবের কার্ধ্য যথার্থ ই প্রশংসার্হ। 
শাখা-পরিষদৃগুলির কার্ধ্যবিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 



২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 

আঁলোঁচ বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্ত হয় নাই। দেশের 

আর্থিক অন্বচ্ছলতাই যে ইহার অন্যতম প্রধান বিদ্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্মিলনের 

১৮শ ও ১৯শ অধিবেশনের (মাজু ও ভবানীপুর ) কার্যবিবরণ অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক 

প্রতিনিধিগণের নিকট বিতরিত হইয়াছে । 

প্রতিহাসিক অনুসন্ধান-ভাগ্ডার 

আলোচ্য বর্ষে এই ভাঁগারের অর্থের দ্বারা কোনরূপ কাধ্যের ব্যবস্থা হয় নাই। বর্ষশেষে 

এই তহবিলে ১৫০৯॥* জমা রহিয়াছে । 

পদক ও পুরস্কার 

আলোচ্য বর্ষেও পদক ও পুরস্কীর দানের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। 

পরিষদ মন্দির ও আসবাব প্রভৃতি 

(ক) আলোচ্য বর্ষে চিত্রশীলার ও পরিষদ্ মন্ৰিরের চতুঙ্গিকের প্রাচীরে বালি কাজ 

ও রং দেওয়া এবং অংশতঃ পরিষদ্ মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালের বালি ছাঁড়াইয়া পুনরায় বালি 

কাঁজ ও বং দেওয়া হইয়ছে। 

(খ) চিনত্রশীলার জন্য শ্ীঘুক্ত হরিসাঁধন কু মহাশয় একটি বড় শো-কেস (913০%-0556) 

দাঁন করিয়াছেন । উহা মেরামত করিয়া উহাতে চিত্রশালার ভ্রব্যাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। 

(গ) বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফাম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্এর কর্তৃপক্ষ পরিষকে 

ছয়টি অগ্নি-নির্বাঁপক যন্ত্র 71৩-510 ) দাঁন করিয়াছেন। শ্রীধুষ্ধ নলিনীরঞ্কন পণ্ডিত মহীশয় 

বিশেষ উদ্চোগী হইয়া! পরিষদের জন্য এই দান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বিশেষ 

ধন্যবাদের পাত্র । 

(ঘ) শ্রীহুক্ত অনিলপ্রকাঁশ বস্ত্র মহাঁশন্ন একটি বৃহৎ টেবিল দাঁন করিয়াঁছেন। উহা 

সম্প্রতি মেরামত করিয়া ব্যবহার কর! হইতেছে । 

এই সকল দ্রব্য দানের জন্ত পরিষৎ দাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞ। 

(ও) পুখিশালার জন্য দ্বিতলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরের উত্তর ও পূর্ব-দেওয়াল 

জুড়িযনা একটি বড় র্যাক্ গ্রস্ত হইয়াছে। 

পরিষদের সম্পত্তি 

সুখের বিষ, আঁলোচ্য বর্ষে পর্ষিদের হিতৈষী সদন্ত শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্জ্র ধোধ 

মহাশয় কাধ্যনির্বাহক-সমিতির অগ্ুরোধে পরিষদের যাবতীয় সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তত 

কার্ধে নিষুক্ত হইয়াছেন। গরিষৎ এই জন্ত তাহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 



কার্ষবিবরণী ২৫ 

বঙ্গীয় রাজসরকার 

আলোচ্য বর্ষে পূর্ধব পূর্বব বতসরের স্ায় বঙ্গীয় রাঁজসরকারের নিকট হইতে পরিষদের 

গ্রন্থপ্রকাঁশ-তহবিলে ১২০০২ টাকা সাহাধ্য পাওয়া গিয়াছে । এতস্তিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্কুল 
ও কলেজে বিতরণের জন্য বঙ্গীর রাজসরকার ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! খবিদ 

করিয়াছেন ; তাহার মূল্য বাবে ৬৭৪।০ পাওয়া গিয়াছে । বঙ্গীয় রাঁজসরকারের এই 
দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে । 

কলিকাত। করপোরেশন 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের গ্চায় আলোচ্য বর্ষেও করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের 

পুস্তকালয়ের পুত্তকাঁদি ক্রয় ও সংরক্ষণের জন্থা ৬৫০২টাঁক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । পরিষদের 

চিত্রশালার পরিরক্ষণ ও কাধ্যপরিচালনার জন্য আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন 

পরিষংকে ৩০০০২ টাঁকা দান করিয়াছেন। এতদ্বযতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ও 

পরিষদের চিত্রশাল! "রমেশ-ভবনের' ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। উপরোক্ত দান ও ট্যাক্স রেহাই 

সম্পর্কে করপোরেশনের প্রস্তাবিত সর্তগুলি পরিষদের কীঁধ্যনির্ববাহক-সমিতি সম্যক্ স্বীকার 

করিয়া! লইয়াছেন। করপোরেশনের এই সমস্ত দান ও ট্যাক্স রেহাই পাওয়াতে পরিষদের 
কার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । এই জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ 
বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 

আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের এবং ভিম্ন ভিন্ন তহবিলের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত 

বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পূর্ব পূর্বব বৎসরের মত এবারেও বলিতে হইতেছে যে, 
পরিষদের ব্যয়ের তুলনায় আয় যথেষ্ট হয় নাই। তজ্জম্য সকল বিভাগের কাঁধ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 

করিবার বাবস্থা করিতে পার! ঘাঁয় নাঁই। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান» কলিকাত। 

করপোরেশনের দাঁন ও বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের আয় বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য নিন্দিষ্ট। 

পরিষদের অন্ঠান্ত যে সকল কাধ্য এই সকল নিপ্দি্ গণ্ডীর বাহিরে, সেই সমস্ত কার্ধ্য 

কেবলমাত্র সদশ্যগণের প্রদত্ত চাঁদার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ছুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত চাদা 

পরিষদের উদ্দেশ্টান্যায়ী কা্্যসম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সাদস্য-সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়া 

পরিষদের বলবুদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পরিষদের কাঁধ্যক্ষেত্র 

আশানুরূপ প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই। যাহা হউক, এই জগন্ধ্যাপী অর্থকৃচ্ছ তায় 
দিনে পরিষদের নদস্তগণ তাহাদের দেয় চাদ! দানে ঘে কার্পণ্য করেন নাই, তজ্জন্ত পরিষদের 

পক্ষে তাহাদিগকে আত্তরিক ধপ্তবাঁদ জানাইতেছি। 

হঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগণ্ডার 

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহ্ারী দত্ত মহাশয় কয়েক দফায় ১০৫০০, টাকার কোম্পাদীর কীগঞ্জ 



২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

দান করিয়া এই ভাগার স্থাপনে পরিষৎকে সাহাঁধা করেন। তৎপরে কয়েকজন হিতৈষী 

সদশ্য তাহাদের রচিত গ্রন্থ এই তহবিলে দান করেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে এই 
তহবিলে ১০৯৮০॥* উদ্ধত্ত ছিল। বর্ষমধ্যে কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩৮২৮০ ও পুস্তক 
বিক্রয় বারা ৬।০ মেট ৩৮৯২ টাঁকা পাঁওয়1 গিয়াছে। এতদ্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

সম্মিলনের ১৯শ অধিবেশনের জন্ত সংগৃহীত অর্থ হইতে ১০২ এক শত টাকা এই ভাগ্ডাঁর 

পুষ্টির জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি দাঁন করিয়াছেন । এই জন্য উক্ত সমিতির নিকট পরিষৎ 

বিশেষভাবে রুতজ্ঞ । এই ভাগারের অর্থ হইতে আলোচ্য বর্ষে এব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের 

পত্বী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্ববী দেবী মহাঁশয়াকে ১৬০২ টাকা, ৬মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি মহাঁশয়ের 

ধন্ঠা শরীযুক্তা পঞ্চাননী দেবী মহাশয়াকে ৮৪২, স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 

কন্ঠ! শ্রীযুক্ত! অন্পপূর্ণ। দেবী মহাশয়াকে ২৪২ এবং স্বর্গীয় সখারাঁম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 
কণ্ঠ! শ্রীমতী মন্ুবাঈ তাম্বে মহাঁশয়াকে ৪০২ সাহায্য দেওয়া চিত বর্ষশেষে এই 

ভাঁগাঁরে ১১১৪ ৭॥০ উদ্বত্ব আছে। 

আলোচ্য বর্ষে ক) ভাওয়ালের ব্বগীয় কবি গোবিন্দচন্ত্র দাস মহ1শয়ের কন্যার বিবাহের 

আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩০২ এবং (খ) স্বর্গায় অধ্যাপক শশাচ্ষমোহন সেন মহাশয়ের 

পুত্রের শিক্ষার আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত ৪৮২ এই ভাণ্তীক় হইতে দানের প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । 

বিশেষ বিশেষ দান 

বঙ্গীয় রাজসরকার ও কলিকাতা করপোরেশনের দান এখং সদন্যগণের নিকট 

নির্দিষ্ট টাদা প্রাপ্তি ব্যতীত কতিপয় হিতৈষীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত দান পাঁওয়া 

গিয়াছে । পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইল+-_ 

১। এককালীন দান (আঁজীবন-সদপ্তের )। 

২। মাইকেল মধুহুদন দত্ত মহাশয়ের (ক) বার্ষিক স্থৃতি-পুজার এবং (খ) তাহার পত্বীর 

সমাধি বেষ্টনী নির্মাণের জন্য দান। 

৩। বঙ্গীয়-সাঁহত্য-পরিষদের উনচত্বারিংশ গ্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান । 

৪। রবীন্দ্র-জয়স্তী উপলক্ষে দান। . 

৫ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমালা প্রকাশে দান। 

'৬। - দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্বতি-বক্ষার জন্য দান। 

৭। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁন। 

৮। শ্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুত্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত দান। 

৯। ছুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগ্ারে দান। 

এতহ্যতীত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র মৈত্র মহাশয় এবং ক দাস কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত 
ভতনাথ দাস মহাশয় কতকগুলি দণ্ডর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়াছেন। 



কার্যবিবরণী ২৭ 

মন্দির ব্যবহার 

নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির অধিবেশনাঁদি ও প্রদর্শনীর জন্য পরিষদ মন্দিরের দ্বিতলের 

হল ও রমেশ-ভবনের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল,-_- 

(ক) বঙগীয়-গ্রনস্থাগার-সম্মিলনীর বার্ধিক অধিবেশন এবং প্রদর্শনীর জন্য | 

(খ) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির অধিবেশনের জন্ | 
এতদ্ব্যতীত কেবলমাত্র আলো ও পাখার খরচ লইয়! অধিবেশনের জন) নিসার সভা- 

গুলিকে পরিষদ মন্দিরের দ্বিতলের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল,__ 

(ক) আদর্শ বাণী-মন্দির, 

(খ) খেয়ালী সঙ্ঘ, 

(গ) গোয়াবাগান ইউনাইটেড ক্লাব, 
(ঘ) গৌরীবেড়ে করপোরেশন অবৈতনিক বিগ্াঁলয়, 
() শিল্পি-সজ্ৰ। 

উপসংহার 

ধীরে ধীরে পরিষৎ তাঁভীর জীবনের অষ্টত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিল। এই প্রতিষ্ঠান 
দেশবাসীর দারা স্থাপিত এবং দেশবাঁসীর সহায়তায় ও যত পুষ্ট। দেশের ও পরিষদের 
সৌভাগ্যে রাঁমেন্দ্রহন্দর, ব্যোমকেশ ও হরপ্রসাদের ন্যায় কর্মীর সেবায় পরিষৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে। 
ধণ্ভমীদে দেশে একনিষ্ঠ সেবকের অভাব নাই। পরিষৎ দেশের গৌরব ও শক্তির নিদর্শন । 
আশ! করি, পূর্ত দেশবাসীর আন্তরিক সেবা লাঁভ করিয়া পরিষৎ অপ্রিকতর শক্তিময় 

ও গোৌরবান্িত হইবে। 

কলিকাতা কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে 

বঙ্গীয়-সাহিতায-পরিষৎ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বস্তু 

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯।২৬এ আষাঢ় । সম্পাদক । 



২৮ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের 

পরিশিষ্ট 
(ক) ব্বিন্নি্মস্তে প্রাপ্ত সামি পত্রাি- সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্রিকার বিনিময়ে নিয়োক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,_- 

দৈনিক 
১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতীক্ক, ৩। বঙ্গবাণী, ৪1 40%9006% 

৫ | 4১001153528 55011595৬11 051005৮5015 ৩ (73670816৩ ), 

৭। 1716671085 ৮। 51080590)81)%, ৯। দৈনিক ভগ্রদূত। 

সাপ্তাহিক 

১। আজকাল, ২। এডুকেশন গেজেট, ৩। খুলনাবাঁসী, ৪। গৌড়ীয়, ৫ চুচুড়া 
বার্তাবহ, ৬। ঢাকাগ্রকাশঃ ৭। দীপালী, ৮। নবশক্তি, '৯। পল্লীবার্ড।, ১০। পলীবাসী, 

১১। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১২। বজরদ্বঃ ১৩। বঙ্গবাসী, ১৪। বন্থুমতী, ১৫। বীরভূম- 
বার্তা, ১৬। মেদিনীপুর হিতৈষী, ১৭। মোহাম্মদী, ১৮। ক্াষ্রবাণী, ১৯। সর্বহারা, 
২০। জময়, ২১। সঞ্ীবনী, ২২। সুরাজ, ২৩ । স্বায়ব-শাসন (ঢাকা), ২৪। হিতবাদী, 
২৫ হিন্দুঃ ২৬। 0০5100%. 0382209)  ২৭। 0210065. ৬10.1101031 092566%, 

২৮। 100121) 10555619091) ২৯ | 8015529110021১ ৩০ | 9৮৪৮1010210. 

্ পাক্ষিক 
১। তন্বকৌমুদ্রী, ২। ধর্তত্ব, | ৩। বিজলী, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্থাঁয়ত্বশামন। 

মাসিক 

১। অর্চন, ২। আধ্যগৌরব, ৩। আধ্যদর্পণ, ৪। আর্িক উন্নতি, ৫ উপাসনা, 
৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮ | কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কংসবণিক্ পত্রিকা, ১০। কায়ম্থ পত্রিকা 

১১। কায়স্থ-সমাজ, ১২। কৃষিসম্পদ, ১৩। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ১৪। গল্পলহরী, 

১৫1 গৌড়প্রভা, ১৬। চিকিৎসা প্রকাশ, ১৭। জয়-শ্রী, ১৮। জন্মভূমি, ১৯। জীবনবীমা, 

২০। তত্ববৌধিনী পত্রিকা, ২১। তন্ভবায় সমাচার, ২২। তাণুলি পত্রিকা, ২৩। তেলিবান্ধব, 

২৪। শ্রীদেশবন্ধু, ২৫। পঞ্চপুষ্প, ২৬। পথ, ২৭। প্রজাপতি, ২৮। প্রবর্তক, ২৯ । প্রবাসী, 
৩০। বঙগলক্ষ্ী, ৩১। বণিক্, ৩২। বিচিত্রা, ৩৩। বৈশ্যশক্তি, ৩৪ । ব্রহ্মবাদী, ৩৫। ব্রাঙ্মাণ 

সমাঁজঃ ৩৬। ভাগাঁর, ৩৭। ভাঁরতবর্ষঃ ৩৮। ভারতের সাধনা, ৩৯। মাধবী, ৪*। মাসিক 

বন্গুমতী, ৪১। মাসিক মোহাম্মদী, ৪২। মাহিস্ত সমাজ, ৪৩ | মৌদক-হিটতৈষিণী, ৪৪। যুবক, 
৪৫1 যোগীসখা, ৪৬। বামধনগু১ ৪৭। শনিবারের চিঠি, ৪৮1 সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা 

৪৯। সদেগাপ পত্রিকা, ৫০। স্থবর্ণ বণিক সমাচার, ৫১। সোনার বাংলা, ৫২। সৌরভ, 

৫৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক১ ৫৪ । স্বান্থ-সমাঁচার, ৫৫ । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, 

৫৬1 19176110200 4১100710000108156, ৫৭1 10001178101 29 01502, ৫৮1 051000 

71591581 10810915 ৫৯ 051০068 ২5ড15৬১ ৬০ 1 00100061019] 21019) ৬১। 
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[10191 1160105] 7২6০010) ৬২। 11001217 48100005815, ৬৩। 1001510 1২6৮16৮/%, 

৬৪ 1 11700511559 ৬৫ । 1100611) 1২6৮16%/, ৬৬ । 5০161)01110 1101711, 

দ্বৈমাসিক 

১1 100190 1০081151০06 165010108, ২। 13011611০01 006 11005610101 

1) 80590, ৩। গ্রামের ডাক, ৪ । প্রকৃতি। 

ত্রৈমাসিক 

১। আসাম সাঁহিত্য-সভা'র পত্রিকা (অসমীয়া), ২। নাঁগরী-প্রচারিণী পত্রিক! (হিন্দী 

51 পরিচয়, ৪। প্রতিভা, ৫। রবি, ৬। হোমিওপ্যাথিক পরিচারক, ৭। 00810611)। 

00108] 07 076 00115 365581015 ১০9০160, ৮) 139108155 [11000 

[0101৬6151% 01825210, ৯। 10081) 01151011091 6১091021155 ১০ 1 62998110511) 

00119101076 119101)10 5০০0160১১১1 [২৪৮15৮/ ০6 11011950101) 800 1২6112190 

১২। [২00217, ১৩ ড1917৮9-131781500 09916115 

(খ) সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে দান 
১1 48119 00100506112 06119. [২০110101065 1২০012565 ২। £5518015 5901865 01 

13610091) ৩ । 5০1১0091 ০1011501951 96001935 0000521515 ০€1501700175 ৪ 1 510101)- 

9010881) 11)5111601) [0.5.১ ৫ । কলিকাতা বিশ্ববিষ্যাঁলয়, ৬। কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়, 

৭। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ? ৮। কর্ণণটক-সাহিত্য-পরিষত) ৯1 [10106118] 

[4/01515, ১০ | লালগোল! পাবলিক লাইব্রেরী, ১১। বাগবাজার লাইব্রেরী, ১২। চৈতন্য 

লাইব্রেরী, ১৩। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান রলাব ও লাইব্রেরী, ১৪। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, 

মেদিনীপুর, ১৫। তালতলা লাইব্রেরী, ১৬। ইউনাইটেড রিভিং রম ও লাইব্রেরী, 
১৭। সমাঁজপতি-শ্বতি-সমিতি ও লাইব্রেরী, ১৮। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো সংস্কৃত 

লাইব্রেরী, ১৯। গোৌতমী লাইব্রেরী, রাঁজমহেন্দ্রী, ২*। মাজু পাবলিক লাইব্রেরী, 
২১। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২২। শ্রীরামকুষ্জ অদ্বৈত আশ্রম, কাশী, ২৩। 

রামকুষ্ণ বেদ বিদ্যালয় (গদাঁধর আশ্রম) ২৪। রাঁমকৃষ্চ মিশন ই,ভেণ্টস্ হোম, ২৫। রাঁমরু্ 

মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়, ২৬ । রাঁমকৃষ্ঝ মিশন সোসাইটি ও লাইব্রেরী, রেঙ্গ,নঃ ২৭ শ্রীরামকৃষ্ণ- 

সাঁরদ! মঠ ( বিবেকানন্দ মিশন ), ২৮। বিবেকানন্দ সোসাইটি । 

(গ) শাখা-সমিতির সভ্যগণ 

(১) সাহিত্য-শাখ। 

শ্রীবুক্ক বসত্তরঞ্জন রাঁয় বিদ্বদবল্নভ--:সতাপতি); শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, 
বার এট ল; রায় শ্রীযুক্ত খগেন্জনাথ মিন্র বাহাছুর এম এ) মহামহোঁপাধ্যায় ডর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

ক চিহ্নিত পত্রিকাগুলি ত্রয় কর! হইয়া ছিল। 



৩০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

এম এ ডি লিটু; অধাপক শ্রমুক্ত স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় এম এ ডি লিটু; শ্রীযুক্ত 

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীধুক্ত হীরেক্্রনাথ দন্ত বেদান্তরত্ব এম ঞ বি এল। কবিশেখর শ্রীযুক্ত 

নগেন্দ্রনাথ পোৌঁম কাব্যালঙ্কার কবিভূষণ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দন্ত এম আর এ এস) শ্রীযুক নরেন 

দেব; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টীচার্ধ্য বি এ) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ) 
শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ; যুক্ত খগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৰি এ, এটর্ণি ; 
শ্রীযুক্ত মন্মথমৌহন বন্থু এম এ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বস্তু এম এ) পরিষদের সভাপতি এবং 

সম্পাদক; শীধুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবস্তী কাঁব্যতীর্থ এম এ--(আঁহ্বাঁনকারী)। 

(২) ইতিহাস-শাখ। 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয়__! সভাপতি )) রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাঁছুর 

এম এ মহামহৌপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শান্জী এম এ, ডিলিট; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিষ্যাঁভূষণ $ জীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্া'চাঁধ্য বি এ? শ্রীমুক্ত নিখিল"!থ রায় বি এল; ডক্টর 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাঁহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ভি; ডকৃটর শ্রীসৃক্ত বিমলাঁচরণ লাহা 

এম এ ৰি এল, পি-এইচ ডি) শীষুক্ত যতীজ্রমোহন রাঁয় বিদ্যার্ণৰ 7; ডক্টর শ্রীষুক্ত উপেন্্রনাথ 

ঘোষাল এম এ পি-এইচ ডি; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ) ডটর ভীযুক্ত কাঁলিদাঁস 

নাগ এম এ ডিলিট; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল; শ্রীযুক্ত অর্দেন্্কুমার 

গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সলিসিটর; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, 
ডি লিট্। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাঁব্যতীর্থ এম এ; বায় শ্রীযক্ত রমাপ্রসাঁদ চন্দ বাহাদুর 

বি এ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু এম এ; পরিষদের সভ।পত্তি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত হারাঁণচন্ত 

চাকলাদার -€( আহ্বানকাঁরী )। 

(৬) দর্শন-শাখ। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র--(সভাঁপতি); মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষ্ণ 

তর্কবাঁগীশ ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদীন্ততীর্ঘ; ডক্টর শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ 

দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ ভি) ডক্টর শ্রীযুক্ত স্তধেন্দুকুমার দাশ বিছ্ারত্ব এম এ, গি-এইচ ডি; 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জাীনরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর 

এম এ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ) মহামহোপাধ্যায় 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ ডি লিট; ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি; 

ডক্টর শ্রীযুক্ত নলনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি-এইচ ভি; ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া 
এম এ ভি লিট) ডক্টর শ্রীযুক্ত অমেরেশ্বর ঠাকুর এম এ পি-এইচ ডি; যুক্ত চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ ; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচাধ্য এম এ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ ; 

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ? পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র 
ভট্টাচার্য এম এ_(আহ্বানকারী)। 
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(৪) বিজ্ঞান-শাখা 

আচাঁধ্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্দ্র রাঁয়__-(সভাঁপতি)) ডক্টর শ্রীযুক্ত সহায়রাম বন্থ এম এ, 

পি এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী 
এম এ» পি-এইচ ডি) ডক্টর শ্রীযুক্ষ ব্রজেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী ডি এস্-সি; শ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকার বিদ্যারত্ব ; শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 

এম এ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ বি এল 7 শ্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি। 

ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্্রকুমার সেন ডি এস-সি$ ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ! এম এ, বি এল, 

পি-এইচ ডি; ডক্টর শ্রীধুক্ত স্ুকুমাররঞ্জন দাঁশ এম এ, পি-এইচ ভি) রাঁয় বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র রায় বিছ্যা(নিধি এম এ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাঁথ ঘোঁষ, এম এস-সি, এম ডি; 

যুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার এম এ) শ্রীযুক্ত অনর্ধমোহন সাহা বিএ) বি ই; পরিষদের 

সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম ঞ এফ ঘি এস--(আহ্বানকারী)। 

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি 

অধ্যক্ষ শ্রধুক্ক জ্ঞনরগ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল) শযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, 

বিএল; শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ এফ জি এস) শ্রধুক্ত জ্যোতিশ্চন্তর ঘোষ; শ্রযুক্ত 

অনাথনাথ ঘোষ; শ্রীঘুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি এস-সি? শীবুক্ত রমণীকান্ত বসু) শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ 

বন্ধু; শ্রীযুক্ত অনাঁথবন্ধু দত্ত এম এ; শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন রয় বি্যার্ণব ; শ্রীযুক্৯ সতীশচন্দর বনু; 
পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীধুক্ত কিরণচন্্র দন্ত এম আর এ এস- (আহ্বানকীরী)। 

(৬) চিত্রশালা-সমিতি 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ভি লিট; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরগ্রসাঁদ শাস্ত্রী এম এ ডি লিট্; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী কাব্যতীর্থ এম এ) ডাক্তার শ্রীষুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্ঠাভূষণ ; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; শ্রীযুক্ত অজিত 

ঘোষ এম এ» বি এল; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয় এম এ); রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রপাদ চন্দ 

বাহাদুর বি এ; শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাঁহ! চিত্রকলারঞ্জন ; শ্রীযুক্ত যাঁমিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। 
পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোঁধাল এম এ, পি-এইচ ডি-- 
(আহ্বানকাঁরী)। 

(৭) পুস্তকালয়-সমিতি 
রুল বিশবেশ্বর ভট্টাচার্য বি এ; শ্রীযুক্ত খগেন্্রনীথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; রঙ 

অমুল্যচরণ বিদ্যাঁভূষণ ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্যারত্ব ; শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন বায় বিশ্বঘবল্পভ ) 

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ; শ্রীযুক্ত স্শীলকুমাঁর ঘোঁষ বি এল; শ্রীধুক্ত সুরেক্জনাথ কুমার) 

যুক্ত বলাইলাল দত্ত বি এন শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাঁথ দত্ত ) শ্রীযুক্ত মণীন্্রমৌহন বন এম এ) 
শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোঁহন সাহা বি এ, বি ই; শ্রীধুক্ত কাঁলীকৃষ্ণ ভট্টাচাঁধ্য এম এ ধি এল; শ্রীযুক্ত 



৩২ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ; ভাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি; পরিষদের সভাপতি এবং 

সম্পাদক ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি_-(আহ্বাঁনকারী)। 

(৮) ছাপাখানা-সমিতি 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব? শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস) শ্রীবুক্ত কিরণ- 

চক্র দত্ত এম আর এ এস; শ্রীনুক্র বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত 

প্যারীমোহন সেন গুপ্ত; শ্রযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এম এ; 
জীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্গু ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পরিষদের 
সভাপতি ও সম্পাদক 7 শ্রীযুক্ত চিন্তাঁহরণ চক্রবত্তী কাব্যতীর্থ এম এ_-( আহবানকারী )। 

(৯) প্রাচীন মন্দিরাদি-সংরক্ষণ বিষয়ক আইনের 

সংশোধক প্রস্তাব-আলোচনা-সমিতি 
শ্রীযুক্ত অর্ধেন্ত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটার্ণ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্ী কাঁবাতীর্ঘ 

এম এর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট.) ডক্টর স্ীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাঁল 

এম এ, পি-এইচ ডি। 

(১০) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ» বি এল; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ 

জি এস্) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটি) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পশ্ডিত; স্যর শ্রীযুক্ত রাঁজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

কে সিভি ও) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাঁহা এম এ, বি এল, পি এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত 
সত্যচরণ লাহা এম ঞ বি এল; পি-এইচ ভি; ডকটর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাঁহা এম এ, বি এল, 

পি-এইচ ভি? রায় বাহাছুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, পি-এইচ ডি, এম ডি; 
শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্; শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিষ্ঠাভৃষণ ; প্রযুক্ত 
মন্সথমোহন ব্থ এম এ) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এন) 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্ঠারত্ব--( আহ্বাঁনকারী )। 

(১১) গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় স্মাতি-চিত্র-নির্র্বাচন-সমিতি 
শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটনণি ; কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম 

কবিভূষণ ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ) শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন 
কাব্যতীর্থ এম এ_-( আহবানকারী )। 

(১৩) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উংসব-সমিতি 
যুক্ত গণপতি সরকার বিষ্চারত্ব শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ট 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত মগ্থমোহন বস্থ এম এ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত এম আর 
এ এস্) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ আহবানকারী )। 

্ 



কাধ্যবিবরণী ৬৩ 

(১৪) বার্ধিক কাধ্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ? প্রযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টে।পাঁধ্যায় বি এ, এটণি 3 

যুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 7 শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনজ এম এ, এম এল সি (সম্পাদক )। 

শাখা-পরিষদের কার্যযবিবরণ 

রঙগপুর-শাখা 

সভাঁপতি-_রাঁজ' শ্রীযুক্ত গোপাললাল রাঁয় বাহাদুর । 

সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী । 

সস্য-সংখ্যা-আঁজীবন ১, বিশিষ্ট ২ অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, সাধারণ ৮৫, 

ছাঁত্র ২৫১ মোট--১২৪। 

অধিবেশন-সংখ্যা-_বিশেষ ৩ এবং সাধারণ ৭। একটি বিশেষ অধিবেশনে ২৫এ 

বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হয়। তছুপলক্ষে 

সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ, কবির রচিত কবিতা আবৃত্তি, ঘন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত, কৌতুকাভিনয়, রঙ্গপুরের 

যুগীর গান, দৌতাঁর! বাঁদনের অনুকরণ ও বাঁলক-বাঁলিকাঁগণ কর্তৃক “ডাকঘর অভিনয় হয়। 

এই বাঁলক-বাঁলিকাগণকে কবির রচিত কতকগুলি গ্রস্থ এবং স্বর্ণথচিত রৌপ্য-পদক 

পারিতোঁষিক দেওয়া হয় । 

বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাঃ__ 

১। কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে ব্তৃত1-শ্রীযুক্ত দেবেজ্নাথ 

সত্যার্থী; ২। বঙ্গভাষার গতি- অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ॥ 

পি-এইচ ডি; ৩1 নারা শিক্ষা- শ্রধুক্ত প্রকাশচন্ত্র চৌধুরী) ৪। ময়মনসিংহের তরণ 

কবি- প্রযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভুষণ ) ৫। স্বামী বেদানন্দ ও মেধসাশ্রম- এ; ৬। ধর্মমপাঁলের 

প্রথম তাম্রশাসন- মহাঁমহোপাধ্যাঁয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাঁথ ভষ্টীচাধ্য এম এ; ৭। শ্রীহট্টের প্রবাঁদ- 

বাক্য; ৮। দেবতব_-স্ীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্ঘ) ৯। কাটাদুয়ারের সাহ ইস্মাইল 

গাজীর দরবারে প্রাপ্ত শিলালিপির আলোচনা__রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যু্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর । 

মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র রাঁয়, অধ্যাপক সতীশচন্ত্র মিত্রঃ মোক্ষদাঁচরণ 

সাঁমাধ্যারী এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়গণের পরলোক গমনে শোকগ্রকাঁশ করা হয়। 

গ্রন্থাগার-_বর্ষশের্ষে পুস্তক-সংখ্যা--৪১২। 

্রন্থপ্রকাশ-__মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিষ্চ্যাবিনোদ এম এ 

মহাশয়ের সম্পী্দনে “কামরূপ শীসনাবলী' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 

পদক ও পুরস্কার- বর্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় 

জন্ত মেদিনীপুর কাথি-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যার বি এ, বি টি মহাশর শাখার 



৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ন্বর্ণপদক পাঁইবেন, স্থির হইয়াছে এবং সঙ্গীতের জন্ত শ্রীযুক্ত 
মায়া দেবী মহাশয়! শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক পাইয়াছেন। 

আর্র-ব্যয়--১৩৩৭ বঙ্গাব্দের উদ্ব্ত ১৬৫৯।৮/৩, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩৯৫%/ এবং 

আলোচ্য বর্ষের ব্যয় ৩৩১1৩/৬) বর্ষশেষে উদ্বভ্ত ১৭২৩%/৯। 

পরিষদের কাধ্যাঁলয়--১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পের ফলে পরিষদ মন্দিরের যে ক্ষতি 

হইয়াছিল, তাহ! পরিষদের ব্যয়ে সংস্কৃত করা হইয়াছে । কিন্তু হল এখনও মেরামত হয় নাই। 

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রত সাহাধ্য পাওয়া গেলে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। সভা! 

রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 

নদীয়া-শাখা 

সভাঁপতি- রায় শ্রীযুক্ত দীনন।থ সান্যাল বাহাছুর বি এ। 

সম্পাদক--শ্রীযুক্ত ললিতকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় বি এল। 
অধিবেশন-সংখ্যা ৫ | 

আলোচিত 

প্রবন্ধীদি_-১। বাঙ্গালাঁর জাতীয় জীবনে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভ।ব-- শ্রীধুক্ত বীরেন্রমোহন 

আচাধ্যঃ ২। জন্মাষ্টমী-বায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাঁল বাহাঁছুর ; ৩ । কড়ি ও কোঁমল-_ 

শীযুক্ত শরৎকুমাঁর মুখোপাধ্যায় । 

মহামছোপাধ্যাঁয় হরগ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য আহত 

বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাঁদি ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ চক্রবর্তী এম এ, পি আর এস 
মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

রবীন্রর-জয়ন্তী উৎসবে কবিতা ও প্রবন্ধীদি পাঠ এবং বক্তৃত। ব্যতীত গান, আবৃত্তি, 

অভিনয় ও নৃত্যাদি হইয়াছিল । 

বরিশাল-শাখা 

সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্ত্র দাশ শর্মা বাহাছুর এম এ, বি এল। 

সম্পাদক --শ্রীযুক্ত অতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী সাহিত্যরত্র 

সদন্য-সংখ্যা_ সাধারণ ৫৭ এবং ছাত্র ৫7; অধিবেশন-সংখা। - ৪ । 

একটি বিশেষ অধিবেশনে মহাঁমহোঁপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলো কগমনে 

শোক প্রকাশ এবং একটি বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। 



কার্যবিবরণী ৩৫ 

মেদিনীপুর-শাখা 
সভাপতি-- শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বস্তু সরম্বতী এম এ বি এল, এম আর এ এস। 

_সম্পাদক-শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে। 

সদস্য-সংখ্যা--১১৬। 
অধিবেশন-সংখ্যাঁ-৩০ | 

প্রবন্ধ__শাখা-পরিষদের মাসিক ও সাপ্াহিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ গুলি শাখা, 
পরিষদের মুখ-পত্র “মাধবী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

পুস্তকাঁলয় ও পাঠাগার__-আলোচ্য বর্ষে পরিষত পুণ্তকাঁলয়ে পুস্তক-সংখ্যা সর্বসমেত 
১৬৫৬ | প্রতি মাঁসে ৩* খানি মাঁসিক-পত্র পরিষৎ পাঁঠাগারে আসিতেছে । 

আয়-ব্যয়-_-আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে আয় ২৩০৩৫ এবং ব্যস ২২৫।%১ 

ডদ্বত্ ৪1/৫ | 

পরিষদ মন্ির_ মন্দির-নিন্মীণ-তহবিলে ১৬৪৮।৮২॥ সঞ্চিত হইয়াছে । 

উল্লেখযোগ্য বিষয়_ আবৃত্তি, প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য এ বৎসর সাতটি 

পদকে প্রতিশ্রুতি পাঁওরা গিয়াছে । ১ম-_শশীপ্রভা রৌপ্য-পদক--দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ 

বিশি, ২য়- হরিপ্রিয়। রৌপ্য-পদক-_ দাতা শ্রযুক্ত সত)রঞন দত্ত, ৩য়_-জ্ঞানদাময়ী রৌপ্য- 
পদক--দাতা শ্রীযুক্ত আতঙ্কভপ্ন কর্ম্মকাঁর, ৪র্থ__কুন্ববতী রৌপ্য-পদক--দাঁতা শ্রীযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন বন্থু, ৫ম-_বিপদ্নাশিনী রৌপ্য-পদক- দাত শ্রযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৬ষ্-_গিরিবালা 

রৌপ্য-পদক- দাত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র চক্রবর্তী এবং ৭ম একটি বিশেষ রৌপ্য-পদক । এতত্ব।তীত 
আরও দুইটি বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পাঁওয়া গিয়াছে । প্রথম চারিটি আবৃত্তি প্রতি- 

ঘোগিতাঁর জন্ত, ৫ম ও ৬টি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য এবং ৭মটি ও পুরস্কার ছুইটি সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতার জন্য । 

গৌহাটা-শাখা 
সভাপতি -_-অধ্য।পক শ্রীধুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

সম্পাঁদক- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন। 
অধিবেশন-সংখ্যা--৩। ৰ 

প্রবন্ধাদি-_-১। কাঁজলিক1 ( কবিতা )-_শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ; ২। জাতীয়তা 

ভবিষ্তং__্রীযুক্ত স্থুণীলকুমার মজুমদার এম এ) ৩। গুপন্যাসিকের অভিযান গগল্স,.-জীযুক্ত 
সত্যভূষণ সেন; ৪ | অর্থনীতির “অ+_ শ্রীযুক্ত সতীভূষণ সেন এম এস্-সি; ৫ । বেলুচিস্থান 
_ শ্রীযুক্ত সত্যভৃষণ সেন এবং ৬। বিজ্ঞানের চুম্বন আলিঙ্গন-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য আহত 

বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 'পশ্শিত হরপ্রসাদের 

স্বতি-তর্পণ' পাঠ করেন। 



৬৬ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিধদের 

রবীন্র-য়স্তী উৎসব উপপক্ষে সাহিত্য-সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত স্ুশীলকুমার মজুমদার 
এম এ-_কবিংপ্রশস্তি, শ্রযুজজ লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ-_রবীস্তরোক্তি মুক্তামালা?, শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যাশঙ্কর গুচ-_কবিতা, শ্রীযুক্ত কমলা সেন বি এ “রবীন্দ্-সাহিত্যে নারী, শ্রীযুক্ত 
সত্যভূষণ সেন-_“রবীন্দ্রনাথের বসুম্ধরা” এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ মহাঁশয 
-_-নেবল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ, নামক প্রবন্ধাঁদি পাঠ করেন এবং বক্তৃতাদি হয়। পরে অন্ত 
ঘিনে সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং “শেষরক্গণ' অভিনয় হয়। গোৌহাটা প্রবাসী ছাঁত্র-সন্মিলন এবং 
গোহাটা আর্য না্য-দমাজ এই উৎসবে গৌহাটী-শাখার সহিত যোগদান করেন । 

কটক-শাখা 
সভাপতি- শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বনু । 

ব্যবহ্তাদ্বম- শ্ীধুক্ত ললিতকুমাঁর বস্থ এম এ বি এল এবং শ্রীযুক্ত মতীশচন্তর বস্থ বি এল। 
সদস্য-সংখ্যা- সাধারণ ৫০, আজীবন ৫, ছাত্র ২৫ এব: মহিল! ৫) মোট ৮৫: 
অধিবেশন-সংখ্য1- সাধারণ ৪, ছাত্র শাখা ৩, কাঁধ্যকরী ৪১ মোট ১১। 
গ্রাবন্ধা্দি--১। উতৎকলে ব্রাহ্মণ ধর্মের পুনরভ্যুখান- শ্রীযুক্ত স্তীন্ত্রনারায়ণ রায় এম এ, 

বিএল) ২। নারী শিক্ষার আদরশ--শ্রীমতী শশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ) ৩। বিশ্ব- 
সাহিত্য- শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন এম এ) ৪। রবীন্দ্রনাথ__-রীযুক্ত মধুহদন দাঁস সি আই ই। 

সাধারণ সভার মধ্যে একটিতে বঞ্চিম-সন্সিলন উপলক্ষে বঙ্ছিমচন্দ্রের বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতাদি হইয়াছিল । দ্বিতীয়টিতে বার্ষিক সাধারণ উৎসব ও সম্মিলন হয়। তরী উপলক্ষে 
কবিতা পাঠ, গাঁন ও আবৃত্তি হয়। তৃতীয়টিতে রবীন্দর-জয়ন্তী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে গান, 
আবৃতি, বক্তৃতা হয় ও অভিনন্দন পঠিত হয়। চতুর্থটিতে শ্রীযুক্ত তরণরাঁম ফুকন মহাশয়ের 
কটক আগমন উপলক্ষে বাঙ্গালা ও উড়িয়া! গান ও কবিতা আবৃত্তি হয়। 

শীখা-পরিষৎ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা ও অন্কুসন্ধ!ন চলিতেছে,__ 
(ক) উৎকলের বৌদ্ধ বৈষ্ণবগণ, €খ) উৎকলের বাংলা পালা-সাহিত্য, (গ গ) উতৎ্কলের 

বাংলা কবি এবং (ঘ) উৎকলে শুন্যবাদ। তম্মধ্যে প্রথম বিষয়ে শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াঁছে। 

বারাণসী-শাখা 
১৩৩৮ বঙ্গাব্দ শাখাঁয় কোন সাহিত্য সংক্রান্ত কাধ্য হয় নাই। আগামী বের জঙ্ঠ 

কাঁধ্যনির্ববাহক-সমিতি গঠন ও কর্াধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬টি কার্য্য- 
নির্বীহক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ২৮০০ পুস্তক বর্ষশেষে রহিয়াছে । সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উগ্ভমে শাখার সাবেক দেনা শোধ হইয়৷ বর্ষশেষে ৪৮২ 
উদ্ধত রহিয়াছে । সদশ্ত-সংখ্য! ৩৯। গ্রাইক-সংখ্যা ১৪ । আয় ২৭৬৩৬, ব্যয় ২০৪%৬/৯। 



॥ ৩৭ | 

১৩৩৮ বঙ্গাবের 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থয়ী-তহবিল ও 
গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়"বিবরণ 

€ আনম্মস ) 

ন্ট সাধারণ স্থায়ী গচ্ছিত 

তহবিল তহবিল তহবিল 

চাদ ৫২৬৩২ রঃ 

প্রবেশিকা ৬০২. 

৷ পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় ৩৩১7৯ ২৪২1০ 

পত্রিকা বিক্রয় ৭১89/০ 

বিজ্ঞাপনের আয় ১২৩২ 

নুদ আদায় ১০৩৮১ ২৩১৮০ ১১২১২ 

স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি ২৩১৪০ রর 

বাঁধিক সাহায্য প্রাপ্তি ৪৮৫০২ 
এককালীন দান ২২২৮।৩/০ ১০০২ 

স্বৃত্িরক্ষার আয় ৫২৮০ ৬৫. 

পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় ২০7,/০ 

বিবিধ আয় ৫০৮/০ ৰ্ রি 

হ[ওলাত আদায় ৫৩০২. ১২২ 

আমানত জম! ১৬৭ ক 

পরিষৎ গ্রতিষ্ঠা-উৎসব তহবিল ৯৫২ 

হাঁওলাত জমা ৮৮/৬ ১৭৯৩/৯ 

সংবর্ধনার আয় ১৫৫৭ ৫ 

মোট আয় |] ১৪৯১৫৪ ২৩১৮০ ১৭ ১৯।৬/৯ 

মোট আয় 

৫২৬৩২ 

৬০২. 

৫৭৩৮৭/৯ 

৭১৪)/৩ 

১২৩. 

১৪৫৬॥১ 

২৩১৮০ 

৪৮৫০২ 

২৩২৮।৬/০ 

১১৭৮৩ 

০।,/০ 

৫০৮/০ 

৫৪২. 

১৬ 

৯৫১. 

২৬৮/৩ 

১৫৫ 

১৬৮৬৬1১, 



[৬৮ ] 
( শম্যশ্স ) 

সাধারণ স্থায়ী গচ্ছিত 

৪ তহবিল | তহবিল তহবিল মোটি বার 

১. গ্রস্থাবলী মুদ্রণ ৩২৯৭/০ ৩৬৪৬৬ | ৩৬৬১৬ 
২ । পত্রিক1 ও কার্য্যবিবরণ মুদ্রণ ১৫২৩।৩৯ *** ১৫২৩৬ 

৩ | পুস্তকালয় নি ২৭১৩/৩/৯ ও নন ২৭১৩৫ 

৪ | চিত্রশাল1 ও পুথিশালা **. ২৫৪২/৩ রঃ রঃ ২৫৪২/৩ 

€ | বিবিধ মুদ্রণ ১০৫॥৬ ১০৫॥৬ 

৬ | ডাক মাশুল ৬১৫২ ৬১৫২ 

৭ | পরিষদ্ মদ্দির মেরামত ৫৯/৪/০ তত ৪ ৫৯৪ 

৮ | জল ড্র্ণ ৩৬।/৬ দি ৩৬|ং 

৯ | ইলেক্টিক আলে! ও পাখার বিল ১৭৫॥৯ রঃ ১৭৫৯ 

১০ রঃ মেরামত ২০০২ রর ২০০, 

১১ ঠা থরিদ ৫৮ রর ূ ৫৮ 

১২ | তৃত্যদিগের ঘরভাড়া ১২২ ১২২ 

১৩ রী পোযাক **, ৩৭॥০ ৬৫৩ ূ ৩৭॥০ 

১৪ | দণ্ডর সরঞ্জাম ৬৯%০ | ৬৯০ 
১৫ .| আসবাব মেরামত ২০॥৬/৩ সন ২০॥৬/৩ 

১৬ | গাড়ী ভাড়া ৯২//০ / ৯২০০ 
১৭ | স্বৃতিরক্ষার খরচ ৫৭৯ ১৫৩৮, /০ ২১০৯৩/৯ 

১৮ | পুস্তক বিক্রয়ের খরচ *** ২৪7/৬ ২৪॥/৬ 
১৯ । বেতন (সাধারণ) ০৩৪ ২১৮১৩ ২১৮১৩ 

২৯ | চদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া | ৩৯৪২ ৩৯৪৯ 
২১ | বিবিধ ব্যয় ১১১৩/০ ১১১৩/০ 

২২ -: সংবর্ধনার ব্যয় ৩১৪৮/৯ ৩১৪%/৯ 

২৩ | আমানত শোধ যি ৩২ ৩২. 

২৪ | পরিষং-প্রতিষ্ঠা-উৎসব'** ১৪১৬ দু ১৪১৬৬ 

২৫ | হাওলাত দাদন ২৯৪৬৯ ২৫২ ৩১৯৩৯ 

২৬ | হাঁওলাত শোধ 5৪5 ০০৪ ৪৫৫২ ৪৫৫২ 
২৭ | সাহাষ্য দান ১২০৬ বর ৃ ১২০ 

২৮ | স্থাম়ী তহবিলের দান *** চি ২৩১০ র্ ২৩১৮০ 

২৯ ; হরপ্রসাদ-বর্ধীপন-সমিতি ৫০০২ রঃ ৫০০২ 
৩* | ছুঃস্থ সাহিতাক ভাণ্ডার ৪ ৩০৯২ ৩০৯২. 

মোট ব্যয় | ১৫৭০১ ২৩১৯০ | ১৩০৭৬ 1 ১৭২৩৯৬৭ং 
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[ ৪* ] 

লালগেোল। গ্রন্থ-প্রকাশ তহুবিল-- ১৩৩৮" 

আয়--- 

১। গ্রন্থাবলী বিক্রয় __ ১৮৪৮৩/৯ 

২। কোম্পানী কাগজের 

ভুদ__ ৪৫৫২ 

৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল 

হইতে হাওলাত-_- ১৭৯৩/৯ 

৮১৯৩/৩৬ 

বায়" 

১। ময়ূরভট্রের ধর্্মপুরাণ, 

কালিকামঙ্গল ও অনাদিমঙ্গল 

মুদ্রণের ব্য ১৬৬৮%৩/৬ 
২। বেতনাদি ১৯৭।০ 

৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত 

মধ্যে শোধ--- 8৫৫ 

৮১৯৩/৬ 

পম হট রটে ২৬০ সপ 

১৩৩৮ বঙ্গাবের 

(ক) হাওলাত দাদনের হিসাব 

১৩৩৭ বঙ্গাবের হাওলাত দান--১০১১।০১॥ 

১৩:৮ ্ রি এ ৩১৯৬/৯ 

১৩৩০)১০।) 

্লা্--১৩৩৯ বঙ্গ।কের 

হাওলাত আদায়-- ৫৪২. 

৭৮৮॥১০॥ 

জায় 

১। লালগোলা তহবিল-- ৩৩৮7০/১০॥ 

শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
দরুণ চণ্তীদাসের পদাবলী ১৬০৮৪/০ 

নিবারণচক্দ্র স্থর-_ ১০৬৬ 
পরিষদের কর্মচারী- ১৩০২ 

£স্থ সাহিত্যিক ভাগারের 

হিসাবে-_ ১৩. 
কলিকাত৷ ইলেক্টি,ক সাপ্লীই 

করপোরেশন-_ 

| 

৩। 

৪ 

€ | 

৬ 

৪০২. 

৭৮৮৪১০৪ 

শ্উপেন্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীবলাইচাদ কু 

হিসাব-পরীক্ষক । 

(খ) আমানত জন্গার হিসাব 

১৩৩৭ বঙ্গাবঝের আমানত জমা ৩৪৩ 

১৩৩৮ রি ্ 9 ১৬৭ 

৩৫৯ 

জ্লাদি--১৩৩৮ বঙ্গীবের 

আমানত শোধ ৩ 

৩৫৬২ 

জায় 

১। জমাদার এবং চাদা আদায়কারিগণের 

অমা__ ২২৫০২ 

২) প্রবেষ্টাইন এও কোং__ ৫০২ 

৩। মাইকেল মধুস্দনের পত্বীর 
সম।ধি-বেই্নী বাবদ-_ ১৫৯ 

৪ | ছাত্রসভ্যগণের জমা--- ২৪ 

৫ | চণ্ডীদাসের পদাবলীর 
অগ্রিম সুল্য-_ ১২ 

৬। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ ৩২ 
৭। পুস্তক বিক্রয়ের জন্ত ২ 

৩৫৬০. 

শবতীন্দ্রনাথ বন 

সম্পাদক । 



আক 

১। গব্ণমেণ্টের বাধিক দান 

২। পরিষদের সাধারণ-তহুবিল 

প্রাপ্তি-_ 

৩। সুদ্দ-__ ৪৫৫২ 
৪ | গ্রন্থ-বিক্রয় ৫৭৩৮৪/৯ 

৫ | বিবিধ ১৪৩২।/৯ 

[ ৪১ ] 
গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল-_-১৩৩৮ 

১২০ ০২. 

হইতে 
২৪৬১৬ 

৩৬৬১৬ 

ব্যয় 

পদকল্পতরু, প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনার্দি- 

ম্গল, কালিকা-মঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন- 
লেখমাল। ১ম খণ্ড ও সিস্কান্ত-শতক (গ্রহ-গণিত) 

প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়-_ 
১। পাতুলিপি প্রস্তত ৬০২ 
২। কাগজ খরিদ ২৩৬।/৯ 
৩। মুদ্রণ ২৬৩৫৮৬ 
৪। সম্পাদন ৩৬২ 
৫ | বীধাই ৭১1৬ 
৬। ছবি ২৯৬ 
৭। বেতন, ডাকমাশুল ও 

গাঁড়ীভাড়া, ইত্যাদি ৫৯২।৩ 

৩৬৬১ ৬ 

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বিশেষ বিশেষ দান 
(ক) এককালীন দান (আজীবন-সদন্য-পদ গ্রহণের জন্য )--৭৫০২ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা_ ২৫০২ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা- ২৫০২ 
ডকৃটর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা-_ ২৫০২ 

৭৫০২ 

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বাধিক স্থতি-পুজার সাহায্য--৪৫২ 
শযুক্ত প্রফুলনাথ ঠাকুর শযুক্ত ছর্থাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২. 

মাননীয় বিচারপতি শুযুক্ত মন্মথনাথ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১২৬ 

মুখোপাধ্যায় ৪. অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ১২ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ লাহা ৪. ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ১২. 
রায় শ্রীযুক্ত উপেক্্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর ২২ » » একেন্দ্রনাথ ঘোষ চু 
স্বগণয় কুমরকৃষ্ণ দত্ত ২২ রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ১৬. 

রায় শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র ডাক্তার গ্রযুক্ত সুধীরকুমার বস্তু ১২. 
বাহাছর ২১ রায় শ্রীযুক্ত অনাঁথনাথ বস ১৯. 

কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা ইডি » বটবিহারী বস্ু ১২. 
ভাক্তার গ্যুক্ত যতীন্দ্রনথ মেত্র ২৯ রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস ১২. 

শ্রীযুক্ত ক্ষ্ণকুমার ২২ কুমার শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্রনাথ লাহ! ১২ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ! ২২ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা ১২৬. 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচম্পত্তি ২৯২ ,» বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ১২ 

৪ * গিরিজাপ্রসন্ন সেন ২২ ৪৫. 

গে) মাইকেল মধুন্ুদন দত্ত মহাশয়ের পত়ীর সমাধিবেষ্টনীর জন্য দান-_-১০১ 

শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ দতত--১০২ 
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(ঘ) বঙগীয়-সাহিত্য-পরিবদের উনচত্বাবিংশ প্রাতিষ্া-উও্ডসবে দান--৯৫২ 

শর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *** ১০২ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর ২২ 
মাননীয় শ্তর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ ৫৬২৬ *& তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ২ 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ্কুম।র রাঁয় ১:৫২. প্রমথনাথ রায় চৌধুরী 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাদাস বাচম্পতি . ৫২ রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাছর ১ 

মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রযুক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় *** ** ১ 

দবারকানাথ মিত্র ট্ , ৫২ ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১, 
শ্রীযুক্ত এ. এন, চৌধুরী ৫২ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ দেন. *** ১ 

৮ হীরেন্্রনাথ দত্ত. ***  ; ৫২ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্রোপাধায়. .*২ ১২ 
* যতীন্দ্রনাথ বন্ ২০0111৫৯৯ ক্ষচন্্র দাস উহ 3 ও 

» কিরণচন্ত্র দত্ত ১০511 ৫৯» অধ্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় *** ১, 
*. প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৯৮ করঞাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ উ 
* গণপতি সরকার *** ৫২ » ভূজেন্তরুষ্ণ গুপ্ত ই, ০8০ 25 

* (জ্যাতিশ্চন্দ্র ঘোষ ... «৪২ ৮» মন্মথনাথ সেন 454 8755 ৬ 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় ২২ ৮ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচধ্য .... ... ১৭ 
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়. * ২২ » অজিত ঘোষ রর ₹ 

» কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২২ * নির্ঘ্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 8 

* মৃগাঙ্কনাথ রায় ২০০ ২২৮ দক্ষিণার্জন গুণ ০ তি ১৭ 
৮ পুলিনবিহারী দত্ত ৮” ৮ ২৭ 

» উপেন্্রনাথ সেন :.*১ * ২২ 

(ও) রবীন্দ্র-জয় স্তী উপলক্ষে দান--১৫৫২ 

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুণ্লচন্ত্র রায় ২৫২ কুমার শ্রীযুক্ত বিষু প্রসাদ রায় নে 
রায় শ্রীযুক্ত উপেন্ত্চন্্র ব্রহ্মচারী বাহ ২৫২ কুমার শ্রীযুক্ত বুন্াবনচন্ত্র লাহা ৫২ 
শর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় ২০২ কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা। ৫২. 
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ! ২০২ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রদন্ন সেন ,, ৫২ 
শ্রীযুক্ত প্রফু লনাথ ঠাকুর ১০২ শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ** ৪২ 
শর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ১০২ » দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় * ২৯. 
শ্রযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত ৫২ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাদাস বাচম্পতি . ২২ 
মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত জ্ঞ।নরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্য।য় “২২ 

্বারকানাথ মিত্র ও ০ 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী :.. ১৫৫২ 



[ ৪৩ ] 

(চ) হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা। গ্রন্থমুদ্রণে সাহায্য--১২২৮৮৩/০ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা *** ৩৩০ স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 

রর » বিমলাচরণ লাহা1 *** ৩২৩৮৩/০ বাহাদুর ৪: 5 

রায় বাহাছর ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় ১০১০৯ 
ব্রহ্মচারী ,** ৫০২৮ অপ্ধেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় *** ১০৯ 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫০২: প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. ১০৯ 

» যতীন্দ্রনাথ বস্থ ,০১৫০২  ভকৃটর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত “১০৯ 

* প্রফুলনাথ ঠাকুর ৫০২ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ ১০১০২ 

»» গণপতি সরকার ...৫০২ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাছর ... ৫৭ 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ *** ৫০২ ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোযাল *** ৫. 

ডকুটর প্রযুক্ত সতাচরণ লাহা *** ৫০২ শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ ৪, 

্বগ্ণয় রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ..* ২৫২ », ছুর্ামোহন কাঁব্য-সাঙ্খা-বেদাত্ততীর্থ ৫২ 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত ... ২৫২» অজিত ঘোষ ১৯৫৭. 

» বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় *** ২৫২. ০১ চিন্তাহরণ চক্রবন্তী ৮৮৮ ৫৭ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় ২৫২ » অনাথনাথ ঘোষ ৃ ১০৯ ৫৯ 

শীযুক্ত”অমলচন্ত্র হোম ০১৫৭৭ ১২২৮৪৩/০ 

» নলিনীরঞ্জন পণ্ডত ২০১৫৭ 

(ছ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতিরক্ষণ--৩০ 
শ্রীযুক্ত বিজররগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়--২০ 

ঙ্ যতীন্দ্রনাথ বহু টি 

৩০২৬ 
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জ) নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিক্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান-_৪২%, 

রায় গ্রুযুক্ত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয় ভদ্র ৮৯5 

বাহাছর ০ ১০৯৬ *গ জল্দবরণ দ।স ৮০০ ॥০ 

রায় শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহার ২৬ » মুকুন্দবিহারী সাহা ০৭০0০ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত হ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২ » জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যাস ৯৯0০ 

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ... ২২ » জগদীশচন্দ্র ঘোষ ০০6০ 

» হরেক মুখোপাঁধ্য/য় ০১ ২২ ৮» নিত প্রসন্ন চৌধুরী ১৮০1০ 
রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষকগণ *** ২৬ ৮ দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় *** 8০ 

শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় ৮৯১৭ » পার্বতীচরণ সিংহ ₹তত 100৩ 

» কৃষ্ণদাস মজুমদার ১৮১৯৮ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ০৮ 0০ 
« শিবরতন মিত্র দত * পঞ্চানন নন্দী ॥০ 

« সজনীকাস্ত দস ১২. » নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ॥০ 

» বিজয়কৃঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ১৬ *» ষোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় .** ০ 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈগ্যনাথ সেন ₹... ১৬ » কুমুদপ্রসন্ন রায় ** 00০ 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১ ১২ » অক্ষয়ভূষণ দত্ত ৮0০ 

» ছুর্গীপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায়. ১ ১২. মৌলভী আবছুল কাদের ৮০0০ 
«এ পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ০** ১২. »  মদশ্বর হোসেন ক ॥০ 

» সত্যকি্কর রায় ৪ ৯২ রামপুরহাট নৃতন স্কুল 5০৪ ০ 

» ভো।লাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ০*. ১২ শুযুক্ত পঞ্চানন রায় ৪৮: ও 

এ ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় *** 6০ »  ধ্বজাধারী মুখোপাধ্যায় ০** 1০ 

» কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *** ॥০ এ বীরেন্দ্রন্দ্র ঘোঁষ 5 ০ 

» দস্তেশ্বর র।য় তত 0০ * নীলালীবরণ চট্টোপাধ্যায় ** 1০ 
» গিরিজাভূষণ সিংহ ০০০ ॥' . মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২, 1০ 

৪২৮০ 

ঝে) স্তর গুরচ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিমুন্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
দান-_-৩৫ 

জনৈক গুরুদাঁস-সেবক-_ ৩৫২ 

(ঞ) দুঃস্থ সাহিতি্যিক-ভাগারে দান-__ ১০০২ 
বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলন উনবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি-_১০০২ 

শ্রীবতীন্দ্রনাথ বন্থ 

সম্পাদক । 
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জীফতীন্্রনাথ বস্থ 

সম্পাদক । 
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পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্রশাসনঞ+্ 

উত্তরবঙ্গে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাদলগাছী থানার এলাকায় পাহাড়পুর নামক 
একটি স্থান আছে । ই. বি. রেলওয়ের সান্তাহার জংকপন হইয়। প্রায় ১৫।১৬ মাইল উত্তরে 

জামালগঞ্জ নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই স্থানে যাওয়ার পথ আছে । শিক্ষিত বাঙ্গালীমান্রই 

অবগত আছেন যে, বহুকাল পূর্ব হইতেই এই পাহাড়পুর নামক স্থানে ছোট পাহাড়ের ন্তায় 
একটি স্তুপ বিদ্যমান ছিল। এই অতিপ্রাচীন জঙ্গলময় স্তপের অস্তঃস্থলে যে 

পুরাকীত্তির নিদশ'ন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল-_-এবপ উক্তি প্রাচীন প্রত্ব- 

রত্বান্বেণকারী কোন কোন মনীষী ও বিশেষজ্ঞ লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখিয়া! গিয়াছিলেন। 
শতাধিক বর্ষের পূর্বেও যে এই স্থানটির নাম 'গোয়ালভিটার পাহাড়” বলিয়! পরিচিত ছিল, 

বুকানন্ হ্যামিলউন্ সাহেব ইংরেজী ১৮০৭ সনে এই স্তপ পরিদর্শন সময়ে ইহা জানিয়া- 
ছিলেন। প্রায় কুড়ি বংসর অতীত হইল রাজশাহীর বরেন্ত্-অনুসন্ধান-সমিতির অন্ততম 
সুযোগ সভ্য শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মত্রেয় মহাশয় এই পাহাড়পুরের স্ত পের চতুর্দিকৃস্থিত ভগ্াবশিষ্ট 

ইষ্টক প্রাচীরের একটি কোণে লিপি-সংবলিত “দশবলগর্ভ? নামক কোন বৌদ্ধের দত্ত একটি 
শিলাম্তস্তাংশ পাইয়াছিলেন। সেই লিপিটি আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দের অক্ষরে 

উৎকীর্ণ ছিল। তৎ্পরে বরেন্দ্-অনুসন্ধান-সমিতির অন্থান্ত সভ্যগণও প্রত্বতত্বনিদর্শন ও 

প্রাচীন এতিহাসিক উপাদ্দন আবিষ্কার করার লোভে অনেক বার পাহাড়পুরে গিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালাদেশে যতগুলি স্তপ এধাবৎ পুরাতত্ববিদ্গণের সন্ধানের মধ্যে আসিয়াছে, তন্মধ্যে 
পাহাড়পুরের স্তপই সর্বোচ্চ বলিয়। স্বীকত। স্ত পটির উচ্চত| প্রায় ৮* ফুট ছিল। সকলেই 
অবগত আছেন যে,কয়েক বৎসর পূর্বে বরেন্্র-অনুসন্ধান-সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও 

ভারত গভমেন্টের প্রত্ববিভাগের ন্তোন্ত-সহায়তায় বাঙ্গালার এই উচ্চ স্তপের খনন 

কাধ্য আরব হয়, এবং তাহার ফলে ইং ১৯২৬--২৭ সনে এই স্তপের ভিতরে একটি 

বিপুলায়তন গ্রপ্তযুগের হিন্দু দেব-মন্দির আবিষ্কপ্ত হইয়া গড়ে এবং তন্মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য 

ও ভাস্কর্যের যে সমস্ত নিদশন ও অন্যান্য এতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, আলোচ্য 

তাত্রশীসনখানিও তাহার অন্ততম। এই: মূল্যবান উপাদানের আবিষ্বর্ত। সরকারী প্রত্ব- 
বিভাগের স্থবিখ্যাত 'আযুক্তক' ব। উচ্চ কর্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারারণ দীক্ষিত এম.এ, 
মহাশয় । সম্প্রতি তিনি এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া সরকারী প্রাচীন-লেখ- 

সঙ্কলন-গ্রন্থে১ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই লেখের বিশেষত্ব ও বাঙ্গালার 

প্রাচীন ইতিহাস-সম্কলনে ইহার মূল্য নির্ণয়ের সময় অসিয়াছে। 

শালনখানির ফোটোগ্রাফ ও দীক্ষিত মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়। আমর! সেই 

* ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বাঙ্গ লা এসো সিয়েশনের অধিবেশনে পঠিত। 
(১) :770107722 17626, ৮০7 450 ০. 5, 2. 59 7 দীক্ষিত মহাশয়ের নি 

ক্রমে আমরা তাজফলক-লিপির চিত্রধানি প্রবন্ধে সংযোজিত করিয়াছি । 



১৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীল়্ সংখ্যা 

কাধে অগ্রসর হইলাম । গুপ্তধুগের ষে হিন্দু দেব-মন্দিরঃ খনন-কাধ্যের ফলে তৎকালের 

নানারূপ নিদর্শন সহ, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানেই পরবর্তী কালে বাঙ্গাল 

বৌদ্ধধশ্শাবলঘ্বী পাল-নরপালগণের রাজাসময়েরও অনেক লিপি-সংবলিত নিদর্শন পাওয়। 

গিয্লাছে । প্রত্ববিভাগের মনীষীর! মনে করেন যে, এই প্রাগীন গ্রপ্তষুগের হিন্দু দেব-মন্দিরের 

সহিত ঘবঘীপের দেব-মন্দিরগুলির সৌসাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। তাহারা আরও মনে করেন যে, এই 

মন্দির স্থাপিত হওয়ার পূর্বের সম্ভবতঃ পাহাড়পুরের এই স্থানেই একটি “চতুন্মুথ সর্বতোভদ্র' 

জৈন-মন্দির এই স্তুপের অত্যুচ্চশিখরে অবস্থিত ছিল। এই প্রকার মতের পোষকতায় তাহার! 

এই তাশ্রশাসনে জন শ্রমণাচাধ্য গুহনন্দি-গ্রতিষ্ঠিত বিহারের উল্লেখের কথা উদ্ধত করেন। 
্ীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্ে গুচসম্রাট দিগের আমলে ব্রাঙ্মণ্যধশ্মের পুনরভ্যুদূয় এবং তৎ্সমসময়ে 
ও কিছু পরবর্তীকালে মহাষান বৌদ্ধধর্দের বিসৃতির ফলে, খুব সম্ভবতঃ, পূর্বববস্তী সময় 

হইতে বিদ্যমান জৈন-মন্দিরটিকে হিন্দু দেব-মন্দিরে পরিণত করিয়া ব্ধিতায়তন কর হয়। 

পরে তাহাই আবার বৌদ্ধ বিহার বলিয়া পরিচিত হয়। সেই বিহারই বাঙ্গালার পাল- 

রাজাদের যুগে “সোমপুর বিহার আখ্যা! লাভ করিয়া থাকিবে । 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্বের ২৯এ নভেম্বর তারিখে পাহাড়পুরের স্তপ খননের সময়ে 

আবিষ্কৃত মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় প্রদক্ষিণ-পথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই তাত্রশাসন- 
থানি পাওয়। যায়। দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, ইহ। মন্দিরের উচ্চতর স্তর হইতে 
গলিত ইষ্টক ও মৃত্তিকা সহ সম্ভবতঃ এই দ্বিতল ভূমিতে গড়াইয়! পড়িয়াছিল। শাসন- 
থানিতে উৎকীর্ণ লিপিটি একরূপ মমগ্রভাবেই পাওয়া গিম্বাছে । প্রাপ্তিকালে ইহার 
উপর সবুজবর্ণের ধাতু-মল সংলগ্ন ছিল, পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘারা ইহা পরিঞ্ষার 
করাতে, ইহাতে ক্ষোর্দিত অক্ষর সমূহ স্পষ্টতররূপে প্রতিভাত হ্ইয়াছিল। খনন- 
কার্যে ব্যাপৃত কম্দমকরগণের অজ্ঞানজাত প্রমাদে তাত্রফলকের উর্ধদিকের দক্ষিণ কোণটি 

একটু কাটিয়৷ যাওয়ায়, প্রথম পৃষ্ঠার শেষে তিন চারি পঙ্ক্তিতে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অগ্রভাগের 
কয়েক পঙক্তিতে কয়েকটি অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে । বামদিকের প্রাস্তভাগ স্থানে স্থানে 

_খসিয়। পড়ায়, সেখানেও কতকগুলি অক্ষর লোপ পাইয়াছে। তথাপি ইতিপূর্বে 

উত্তরবঙ্গেই আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে ধানাইদহ তাত্রলিপির এবং সেই 
নরপতি, বুধগুপ্ত ও ভাহ্ছ(? )গুপ্তের আমলের দামোদরপুর তাত্রপট্-পঞ্চকের পাঠের 

সহায়তায়, আলোচ্য শাসনের পাঠোদ্ধার কাধ্য ষে স্থকর হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহের কোন 

কারণ নাই। তাত্রফপকথানি চতুক্ষোণ এবং ইহা দৈর্ধেয ৭০ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪॥* ইঞ্চ। ইহার 
ওজন ২৯ তোলামাত্র । ছুই একটি সামান্ত স্থান ব্যতীত দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠে কাহারও 
কোন প্রকার অনাস্থার হেতু নাই। এই শাসনের লিপিটি পঞ্চম শতাব্দের উত্তর-ভারতীয় 

অক্ষরে (সংক্ষিপ্ত নাম “গুপ্ডাক্ষর* ) উৎকীর্ণ। আমাদের আবিষ্কৃত গুধসম্রাট বুধগুপ্তের 

রাজ্যসময়ের দামোদরপুরের তৃতীয় ও চতুর্থ তাত্রশাসনের অক্ষরের সহিত আলোচ্য 
শাসনের অক্ষরের সৌসাদৃশ্ট স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। উপরি উল্লিখিত ধানাইদহ-লিপিতে 

কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত “আ+-কার চিহৃগুলি লক্ষ্য করি! গুধধুগের অক্ষর 

(২) 77০80709764 17126, ৮০1. 7170. 2138-39 1718465. 
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বিশেষের সহিত সেরূপ চিন্থ ব্যবহারের স্বতন্ত্র একটি ধরণ দেখিয়। প্রায় ১৫ বৎসর 
পূর্বে আমরা প্রাচীন অক্ষর-তত্বের যে একটি তথ্য নৃতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম*, 
তাহা লইয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহিত আমার একটি বার্দ-প্রতিবাদ সমুখিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া সেকালের 

সাহিত্য” নামক মাসিক পত্রিকায় লেখালেখিও চলিয়াছিল। তথ্যটি ছিল এই যে, 
গ, ণ, থ, ধ প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষরের সহিত সংযোজিত “'আ*-কার চিহ্ৃটি অক্ষরগুলির 

উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া উহাদের নীচের নিজ বাম কোণে অস্কুশাকারে প্রদত্ত 
হইত। দামোদরপুর-লিপিগুলিতেও আমর! “আ+কার-যোগের এই বিশেষত্ব দেখাইয়। দিয়া 

নিজ মতটি পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম । আবার এখন এই নবাবিষ্কৃত পাহাড়পুর-লিপিতেও সেই 

রীতিই অবলম্থিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। অধিকন্ত, এই লিপিতে ব,র 
ও স-এতেও তব্রপ “আ"কার-সংযোগ দৃষ্ট হয়। লিপির অক্ষর-বিন্তাস সম্বন্ধে আরও 

কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে। “র”-সংষোগে পূর্বস্থিত ক-কার ও পরস্থিত ক, ণ, 
দ, ম, ষ-কার দ্বিত্ব লাভ করিয়াছে ( যথা, বিক্রয়ো” পং ৫ ও ১২ /*ককমেণা* পং ৫ ও ১৭; 

অক” পং ২০; "অন্গুবগ্ন্ণ পং ৩3 “নির্দিষ্ট পৎ ১৮) শশ্মা পৎ ৪, আধ্য' পং ১)। বাঙ্গালীরা 

ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বগাঁয় “ব+ ও অস্ত্স্থ “ব*-এর উচ্চারণ-পার্থক্য বড় একটা।- 

মানিতেন না, পঞ্চম শতাব্দের এই লিপিতে অনেক স্থলে বগীয় ব-স্থানে (যথা, "বাহ পং 

৪ ও ১১; *বহুভির্* পং ২৩) অস্ত্যস্থ ব-এর প্রয়োগই তথ্ধিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লিপিতে 

অবগ্রহ-চিহ্বের ব্যবহার দেখা যায় না ( যথা *বিক্রয়োহুবৃত্তস্* পং ৫ ও ১২, প্রাথপ্ন (য়ে )- 
তে ত্র পং ১৬ অধ্যর্দোক্ষয়নীবী* পং ১৯) দাতব্যোক্ষয়নীবী* পং ২০)। ইহাতে 

সংখ্যাবাচক চিহ্বের মধ্যে ১০০১ ৫০১ ৯১ ৭১ ৪ ও ১ সংখ্যার চিহ্ন ব্যবহৃত আছে € পং 

১৯, ২৯ ও ২১ দ্রষ্টব্য)ট। লিপিশেষে উল্লিখিত ধশ্মাঙ্ছশংসী শ্লোক পাচটি ব্যতীত তাত্রলিপিটি 

সংস্কত ভাষায় গদ্যে রচিত। ইহা হইতে ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত গদ্য রচনার নমুনার 

নির্দেশ করা যাইতে পারে । মুল পাঠে কখন কখন প্রাকৃত ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়, 
বখ।--অরহতাং (পং ১৩), রামিম্বা (পং ১৭ ), এবং কৃষ্কাহিনঃ ( পৎ ২৫ )। স্থানের দেশীয় 

নামগুলিকেও সংস্কতাকার দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। লিপিতে সর্বসমেত ২৫ পড.ক্তি লেখ! 

আছে, প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৩ পরবক্তি । বিংশ পঙ.ক্তিতে লিপিকাল-বিজ্ঞাপক 

বর্ষের সংখ্য। ১৫৯ সংবৎ বলিয়। লিখিত হইয়াছে । ইহ! যে গুপ্ত সংবৎ তাহ! দামোদরপুর 

ও ধানাইদহের লিপিগুলির সহিত অক্ষর ও সন তারিখ-সংখ্যার তুলন! করিলেই সহজে 
প্রতীয়মান হয়। স্থতরাংএই দলিলখানি ১৫৯ গুধাব্দ, অথবা ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্ধে সম্পার্দিত 

হইয়াছিল,--অর্থাৎ ইহার বর্তমান বয়স ১৪৫৩ চৌদ্দ শত তিগ্লান বৎসর । 
এই তাতভ্রপট্টখানি কোন রাজকীয় দানলিপি নহে । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, 

এষাবৎ ভারতবর্ষের নান প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্রশাননগুলির অধিকাংশই রাঁজগণের 

দান-পত্র ৷ কিন্তু পূর্ববকালে ধর্মকর্মাথে রাজ-সম্পাদিত ব্রহ্মদায় ও দেবদায়ের উদ্দেস্ত্ে দাঁন- 

লিপি ব্যতীত অন্যান্যরূপ লেখও সম্পার্দিত হইত। অনেক দিন পূর্বে আমর! এক 

(৩) সাহিত্য পত্রিকা) ১৩২৩ বঙ্গান্ধ। নস 
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প্রবন্ধেঃ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট1 করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্রশাসন- 
গুলির মধ্যে অনেকগুলি সেকালের দানোদ্দেশ্রে ক্রীত ভূমির বিক্রয়-বিষয়ক লেখ । প্রাচীন 

অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে; নানারূপ রাজকীয় শাসন ও লেখ সম্পাদনের বিধি উল্লিখিত 

পাওয়া যায়। পৌর ও জানপদগণের স্বকীয় ব্যবহারের জন্যও বিক্রয়-লেখ প্রভৃতি নামে 

পরিচিত লেখাদির বিধান নির্দিষ্ট আছে । ইতিপূর্বে ধানাইদহের লিপিখানি ও দামোদর- 
পুরের লিপি পাঁচখানি, উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত এই ছয়খানি এবং পুর্ববঙ্গে ফরিদপুর 
জেলায় আবিষ্কত মহারাজাধিরাজ ধন্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের আমলের লিপি 

চারিখানিও এই প্রকার ভূমি-বিক্রয় লেখ। এইগুলির 'দানার্থক ভূমিবিক্রয়শাসন”* নাম 

অধিকতর সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। স্থতরাং সর্বসাকল্যে এযাবৎ আমরা বাঙ্গালা 
দেশে এগারখানি সাধারণ দানশাসন-বিলক্ষণ প্রায় সম্জাতীয় বিক্রয়লেখ আবিষ্কৃত 

পাইপাম। রাজকীয় সাধারণ দান-পত্রের যেব্ু্ণ রচন1 পদ্ধতি, এইগুলির রচন! ও বর্ণনা 
তন্রপ নহে। এগুলির মুসাবিদাও শ্বতন্ত্র।৮৫ম, ৬ষ্ ও ৭ম গ্রীষ্টাব্বের এই লিপিগুলির 
মুসাবিদার প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে, এই শ্রেণীর দলিলের পাঠে 
বা বিবরণে সাধারণতঃ ছয়টি বিভিন্ন ভাগ বা সন্দর্ভ লক্ষিত হয়। প্রথম" ভাগে কোন্ 
রাজার শাসন সময়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানীয় শাসনবিভাগের অধিকরণে কোন্ রাজ- 
কর্মচারীর মধ্যস্থতায় ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, তদ্িষয়ক বিজ্ঞাপন থাকে । এই ভাগেই 
কখন কখন লিপিকালও লিখিত থাকে । দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থক্িতার ভূমিক্রয়ের উদ্দেশ 
এবং বিষয়-বিশেষে প্রচলিত মৃল্য-বিশেষের নির্দেশ ও সেই হারে অর্থ আদায় করিয়া ভূমি 
বিক্রয়ের উপযোগিতা প্রদর্শন। তৃতীয় ভাগে সরকারী শাসনবিভাগের পুস্তপালগণ কর্তৃক 
বিক্রেতব্য ভূমির স্বত্বাবধারণ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ ও বিক্রয়ের অনুমোদন। চতুর্থ ভাগে 
সেই পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে, . প্রচলিত হারে মূল্যের বিনিময়ে, সীমানির্দেশ পূর্বক 

তত্দ্দেশে প্রচলিত নলাদি দ্বার! বিক্রেয় ভূমির পরিচ্ছেদ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রদান । 
পঞ্চম ভাগে ক্রেত। যে পুণ্য কন্মের নিমিত্ত মূল্য দিয়! রাজাধিকরণ হইতে ভূমি খরিদ 
করিয়। ব্রাহ্মণ ব! 'দেবতাকে ইহা দান করিলেন, তদ্ধিষয়ক উল্লেখ । সর্বশেষে 'ষষ্টভাগে 

এই ভাবে ক্রীত হইয়া প্রদত্ত ভূমির অনাক্ষেপ সহকারে প্রতিপালনের জন্য পরবর্তী 
মংব্যবহারীদিগের স্মরণার্থ ধর্ান্থশংসী শ্লোক সমূহের উদ্বাহরণ ও লিপি-পরিসমাঞ্থি 
-কথন কখনও এই শেষভাগেও লিপিকাল-বিজ্ঞাপক বৎসর, মাস ও দ্বিনের পরিচয় প্রদত্ত 
থাকে । শাসন-সরকারের অন্ুমোদনক্রমে লেখ নির্শিত ও বিহিত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞাপিত 
হওয়ার জন্ত যেন অনেক সময় রাঁজকীয় অধিকরণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুদ্র। বা শিলমোহর দ্বারা 
লেখগুলি চিহ্নিত থাকিত। সেগুলি ষেন মনে হয় আধুনিক রেজি্রেরী করা পাক! দলিলের 
মধ্যাদার সায় মর্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হইয়া! থাকিত। 

(৪) 9৭1 49010091 5 91157 খ0011909 ড০0100093, 07191069119, 7০9৮ 9, 
200, 445 

(৫) ক্রয়লেখ্যের একট পরিচয় শুক্রনীতিতে (২1৩*৭) এইরূপ প্রদত্ত প্রাছে,_ "গৃহক্ষেত্রাদিকং 
্ীত্বা তুল্যমূল্যপ্রমাণযুক্। পত্রং কারয়তে বত্ত, ক্রয়লেখ্যং তছুচ্যনে ॥* 
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বাব ১৩৩৯ ] পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাআশাসন ১৪৩ 

এইখানে "আমর! পাহাড়পুর-লিপিখানির পাঠ উদ্ধত করিয়। দেখাইতেছি। তৎপরে 

ইহার একটি বঙ্গান্বাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপসংহারে লিপিবদ্ধ কয়েকটি তথ্যের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। 

লিপি পাঠ 
[ প্রথম পৃষ্ঠ! ] | 

১। স্বন্তি [॥*%] পুণ্ড [বর্ধ] নাদাধুক্তকা৬ . আধ্য-নগর-তেঙ্ি-পুরোগধশ- 

ধিষ্ঠানাধিকরণম্ দক্ষিণাংশক-বীথেয়-নাগিরউ- 
২। -মণ্ডলিক-পলাশাষ্ট-পাশ্বিক-বট- পাপী রবিন ঘোষাট- 

পুগ্তক-মূল-নাগিরষ্র-প্রাবেশ্ত- 
৩। -নিত্বগোহালীযু ৰ ব্দখোত্রাম্মহতরাদি-কুটুম্বিনঃ কুশল '-বোধরতি 

[| * ] বিজ্ঞাপয়ত্যস্মান্ৰা ক্ষণ-নাথ- 

৪ | শশ্মা এতত্তার্যযা রামী চ রবিন রীনানিভী .কুল্যবাপেন 
শশ্বং-কালোপভোগ ঢাক্ষয়নীবী-সমুদরয়-ব। ( ব|) হা- 

৫। প্রতিকর-খিল-ক্ষেত্র-বাস্ত বিক যবোঙ্গবৃত্তস্তদর্থানেনৈব-কক, রবি করিত, 

নারত্রয়মুঝসঙ্গ হাবয়ে [ স্* ] ত্বপুণ্যাপ্যা- 

৬। য়নায় বটগোহাল্যাম (মে) বাস্যাঙ্কীশিক-পঞ্চন্ত প-নিকায়িক-নিগ্রেস্থ- শমপীচাধ্য- 

গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্যা ধিষ্ঠিত-বিহারে 

৭। ভগবতামর্থতাং গন্ধ-ধৃপ-সুমনো-দীপা দ্য স্তল-বাটক-নিমিত্বঞ্ আ[তক্] এব 
বট-গোহালীতো বাস্ত-দ্রোণবাপমধ্াদ্ধপ্র- ৃ ূ 

৮ ম্কদেব-প্রাবেশ্ত-পৃষ্টিম "৭ -পোত্তকেৎ(কাৎ) ক্ষেত্র৮ -ক্রোণবাপ-চতুষ্টয়ং 

ঘোষাটপুঞ্জাদ্রোণবাপচতুষ্টযং মুন্ব-নাগিরই্- 
৯। প্রাবেশ্ত-নিত্ব-গোহালীতঃ অর্ধত্রিক-দ্রোণবাপানিত্যেবমধ্যর্ধং ্ষেবরকুল্যবাপম- 

ক্ষয়নীব্য। দাতৃমিত্য]অ ] যতঃ প্রথম- 
১*। পুস্তপাল-দিবাকরনন্দি - পুস্তপাল-ধুতিবিষ্ণ-বিরোচন- 'রামদাস-হরিদাস-শশি- 

নন্দিযু (?)৯ প্রথমন্থ (1). [ না] মবধারণ- ্ 
১১। ফ্বাৰধৃতমস্ত্যম্মদ ধিষ্টানাধিকয়ণে টিকলি? শঙ্বৎকালোপ- 

ভোগ্যাক্ষয়নী বী-সমু[ দয় বা (রা)] হা! প্রতিকর- ৃ 

১২। [বিল*]-ক্ষেঅ-বাস্ত-বিকয়োজবৃত্ত্তদ্যছ্যন্মাং (ন্ট) ০8 এতস্তার্ধ্যা 
উ চ পলাশাট্র-পাশ্বিক-বট-১* গোহালীস্থ (1)-য়- 

(৬) দীক্ষিত মহাশয়ের "* পাঠ মুলীসুগত নছে। 

রা দ্বীক্ষিত মহাশয়ের টা ১ পাঠ অসঙ্গত প্রতিভাত হন্ন। শট পঞ্চম্যত্ত পাঠ 

করিতে হইবে। 

(৮) দীক্ষিত মহাশয়ের “ক্ষেত্রং পাঠ মুলীনুগত বলিয়? প্রতিভাত হয় না। 
৫») এ্রস্থলে কতকগুলি অন্দর নষ্ট হওয়ায় পাঠ সং 
(১) . এস্থলের পাঠও নিঃসংশয় নছে। 

০ 
সস 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ | [ তৃতীয় সংখ্যা 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ 
১৩। *:৮০০০০*০০০*০০৭ ক-পঞ্চভু প-কুল-নিকায়িক-আ চার্ধ্য১১-_নিগ্রন্থ-গুহনন্দি-শিষ্য- 

প্রশিষ্যািষ্টিত-সত্বিহীরে১২ অরহ(হ্)তাং গন্ধ-[ ধুপ]1 ছ্যপযোগায় 
১৪। [ তল-ব* ]াটক-নিমিত্বঞ্ক তত্রৈেব বটগোহাল্যাং বাস্তপ্রোণবাপমধ্যর্ধং 

নেত্রগুম্কদেব-প্রাবেশ্ত-পৃষ্টিম-পোত্তকে দ্রোণবাপচতুষ্টয়ং 
১৫। ঘোষাটক১৩ পুঞ্জদ্ধে। (প্লে দ্রো) ণ-বাপচতুষ্টয়ং মুল-নাগিরট্রে প্রাবেশ্য- 

নিত্বগোহালীতে। দ্রোণবাপদ্বয়মাঢ় ব। [প-দ্ব]য়াধিকমিত্যে বম- 

১৬। ধ্যদ্ধং ক্ষেত্রকুল্যবাপন্প্রাথপ্িয়েটতেত্র ন কশ্চিছিরোধঃ গ্ুণস্ত য্ৎ 

পরমভট্টারক-পাদানামর্থোপচয়ে। ধর্মঘভ.ভাগাপ্যায়- 

১৭। নঞ্চ ভবতি তদেবস্কিয়তামিত্যনেনাবধারণাক্ক মেণাস্মাদ্বহ্ষণ-নাথ-শর্্দত 
এতত্তার্যা-রামিয়! (ম্যা) শ্চ১৪ দীনার ব্র- 

১৮। যুমায়ীরুত্যৈতাভ্যাৎ বিজ্ঞাপিতক১-ক মোপযোগায়োপরিনির্দিষ্ট-গ্রাম- 
গোহালিকেষু তল-বাটক-বাস্তন| সহ ক্ষেত্র১৬ 

১৯। -কুল্যবাপ (পঃ) অধ্যদ্ধোক্ষয়নীবীধর্মেণ দত্তঃ কু ১ ড্রো ৪ [1 * ] তছ্যম্মাভিং 
স্বকম্মণাবিরোধিস্থানে ষটুক-নডৈ ( লৈ) রপ- 

২০। বিষ্ব্য দাতব্যোক্ষয়নীবীধন্দেণ চ শশ্বদাচন্দ্রাক্কতারককালমন্থপালফ্িতব্য ইতি 
সম্ ১০০ ৫০ ৯ 

২১। মাঘ দি ৭(1*) উত্তর্চ ভগবতা ব্যাসেন [1* ] স্বদত্াং পরদত্তাং বা যো 

হরেত বন্থন্ধরাম্ [1% ] 
২২। স ঝিষ্টয়াং১৭ ক্রিমিভূ্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে [॥১॥* ] যষ্টি-বর্ষ 

সহল্াণি শ্বগ.গ্গে বসতি ভূমিদঃ [| * ] 

২৩। আক্ষেপ্তা চানুমস্তা চ তান্তেব নরকে বসে ॥২।॥৬] রাজভিরর্ব(্ব) 

হুভিদিতত। দীয়তে চ পুনঃ পুনঃ [1 * ] য্য যত্তয 
২৪। যদ] ভূমি ত (স্ত)স্ত তদা ফলম্ [॥৩॥*% ] পূর্ববদত্তাং দ্বিজাতিভ্ো। 

যত্বা্রক্ষ যুধিষ্ঠির [| * ] মহীং মহীমতাং১৮ শ্রেষ্ঠ 

(১১) সন্ধিদ্বারানিকায়িকাচার্য্য*রূপ পাঠ বিধেয় ছিল। 

(১২) দীক্ষিত মহাশয় পাঠটি সম্যক লক্ষ্য করেন নাই । এখানে প্রাকৃত গ্রভাব-দৃষ্ট হয়। 
(১৩) দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠ *পুপ্রাদ্দেণ* মূলানুগত নহে । পুঞ্র শব্দে এ-কার চিহ্ন স্পষ্ট না থাকিলেও 

লেখক পরবর্তী *দ্দেণ" শব্ধ হইতে একটি দ-কার কাটিয়। দিয়াছিজেন। 
(১৪) এখানেও 'রাম্যাঃ স্থলে 'রামিরাঃ' পাঠ প্রাকৃত ভাষার প্রতাবধুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। 
(১৫) দীক্ষিত মহাশয় “বিজ্ঞাপিত; শব্দের পর 'ক,-কারটি লক্ষ্য করেন নাই। 

(১৬) দীক্ষিত মহাশয়ের “ক্ষেব্রং পাঠ এস্থলে নিভূল নহে। 
(১৭) দীক্ষিত মহাশয়ের 'কৃমি' পাঠ মুজানুগত নহে। সংস্কৃতিভাষার “ক্রিমি' 'কৃমি” উতয় শকেরই 

বাবহার দেখিতে পাওয়' যায়। 

(১৮) দীক্ষিত মহাশয়ের 'মতিমতাঁং বলিয়। পাঠসংশোধন অসঙ্গত বোধ হয়। মুলে 'মহীমতাং 
পাঠ আছে, তাহা অশুদ্ধ পাঠ নহে । 



বর্জন ১৬৬৯] পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন ১৪৫ 

২৫। ধানাচ্ছেয়োছপালনং (ম্) [॥৪॥%] বিদ্ধ্যাটবীঘনভ্তস্হৃ১৯ শুফকোটর 

বাসিন[ £। * 1২৭ কষ্ণাহিনো (হয়ে! ) হি জায়স্তে দেবদায়ং হরস্তি যে[॥৫॥ ৯] 

অনুবাদ, 

স্বস্তি ॥ পুগু.বর্ধন হইতে আযুক্তকগণ ( উচ্চ রাজকম্মচারিগণ )ও আধ্য নগরশ্রেষ্ঠি- 
প্রধান অধিষ্ঠানের ( নগরের ) অধিকরণ ( শাসন-পরিষৎ ) দক্ষিণাংশক বীথীতে নাগিরট্র- 
মগুলে পলাশাস্ট পার্থ অবস্থিত বটগোহালী, জন্মুদেব-প্রাবেগ্ত পৃষ্ঠিম-পোত্তক, ঘোষাটপুগ্তক ও 

মূলনাগকিট্র-প্রাবেশ্য নিত্বগোহালী (এই চারিটি গ্রামের) ব্রাঙ্গণোত্তর মহত্তরাদি ( গ্রামবুদ্ধ 

বা গ্রামের মাতব্বরাদি ) কুটুষ্িগণকে ( গৃহস্বামীদিগকে ) কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া €( এই 
আদেশ ) জানাইয়। দিতেছেন,__ 

"ত্রহ্ধণ নাথশন্মা ও তদীয় ভার্য। রামী আমাদিগকে এইরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন-_ 
“আপনাদের এই অধিষ্ঠানের অধিকরণে প্রতিকুল্যবাপ ছুই (স্বর্ণ) দ্ীনারের মূল্য 

চিরকালভোগ্য করিয়া অক্ষয়-নীবীরূপে (রাজার ) সমুদয়-বাহ (বাঁ আয়বহিভূতি ) ও 
সর্বপ্রকার করমুক্তভাবে খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তভূমির বিক্রয়-প্রথ! চলিয়া! আসিহেছে। 

অতএব, সেই নিয়মাুসারে আমাদেস ( স্ত্র-পুরুষের ) নিকট হইতে তিন দীনার মূল্যস্বরূপ 

লইয়া, আমাদের ন্বপুণ্যবৃদ্ধির জন্য এই বটগোহালী (গ্রামেই ) অবস্থিত কাশীর 'পঞ্চ-স্ত,প- 

নিকায়-শাখার নিগ্রন্থ ( জৈন ) শ্রমণাচাধ্য গুহনন্দীর শিহ্য-প্রশিষ্যগণদ্বারা অধিষ্িত বিহারে 

ভগবান্ অহৃদ্গণের গন্ধ, ধৃপ, পুষ্প, দীপাদির জন্য ও তল-বাটের নিমিত্ত, এই বটগোহালী 

(গ্রাম) হইতে দেড়-দ্রোণবাপ পরিমিত বাস্তভূমি, জন্বুদেব-প্রাবেশ্ত পুষ্টিম-পোত্তক 

(গ্রাম) হইতে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভৃমি, ঘোষাটপুঞ্জ (গ্রাম) হইতে চারি- 

ভ্রোণবাপ-পরিমিত ( ক্ষেত্র )-ভূমি ও মুলনাগিরট্র-প্রাবেশ্ত নিত্বগোহালী (গ্রাম) হইতে 

আড়াই-দফ্রোণবাপ-পরিমিত ( ক্ষেত্র )-ভূমি, (সর্বসাকল্যে ) দেড়ক্ষেত্র-কুল্যবাপ ভূমি 

অক্ষয়-নীবীরূপে আমাদিগকে দিতে আজ্ঞা হয়|” 

এ-সম্বদ্ধে যখন প্রথম পুস্তপাল দিবাকরনন্দী ও অন্তান্য ( নিমস্থ ) পুস্তপাল ধৃতিবিষু, 

বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দি প্রভৃতির অব্ধারণান্ুসারে অবধৃত (স্থিরীকুত ) 

হইয়াছে যে, আমাদের অধিষ্ঠানাধিকরণে শশ্বৎকালভোগ্য, অক্ষয়নীবী, সমুদ্য়--বাহ্য, 
অপ্রতিকর ( অকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্থ ) খিল ক্ষেত্র ও বাস্তভূমি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মুল্যে 
বিক্রীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, স্থতরাং ব্রাহ্মণ নাথ-শশ্মা ও তদীয় ভাধ্যা রামী যে 

পলাশষ্ট পার্খিক বটগোহালীগ্রামে স্থিত, (কাশীর ) “পঞ্চস্তপ-কুলের নিকায়িক আচাধ্য 

নিগ্রস্থ (জৈন ) গুহনন্দীর শিব্য-প্রশিষ্যগণ দ্বার। অধিষ্িত-সদ্-€ জন ) বিহারে অহ্দ্গণের 

গন্ধধৃপাদ্দির উপযোগ জন্য ও তলবাটক-নিমিত্ত সেই বটগোহালীতেই দেড়-ভ্রোণবাপ- 
পরিমিত বাস্তভূমি, জদ্বুদেব-প্রাবেশ্ত পৃষ্টিম পোত্তকে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভৃমি, 

(১৯) “দীক্ষিত মহাশয়ের 'অননুহূ” পাঠরূপে সংশোধন অগ্রয়োজনীক় 
(২) মূলপাঠে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। 



১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ হৃর সংখ্যা 

ঘোবাটপুঞ্ে চারি-ভ্রোপবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি ও মূলনাগিরষ্-প্রাবেশ্থ নিত্বগোহালীতে 

আঢবাপদ্বয়াধিক দ্রোবাপদ্বয়-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, এই প্রকারে সর্বসমেত দেড়-ক্ষেত্রকুলবাপ 
পরিমিত ভূমি আমাদের নিকট প্রার্থন। করিতেছেন, ইহাতে কোনরূপ বিরোধ (বা 

দোঁষ ) নাই, বরং ইহাতে এই গুণ আছে যে, পরমভট্টারকপাদের ( অর্থাৎ শাসক মহারাজা- 

ধিরাজের (কিছু) অর্থোপচয় ও ধর্মড়ভাগের লাভও হইবে,_-অতএব, এইবপ (ভূমি- 
বিক্রয়) কাধ্যের ব্যবস্থা! কর! যাইতে পারে। 

( পুস্তপালগণের ) এই অবধারণাক্রমেই এই ব্রাঙ্মণ নাথশন্ম। ও তদীয় ভার্ধযা রামীর 

নিকট হইতে তিন দীনার (রাজার) আয় করিয়া বিজ্ঞাপিতক্রমে উপযোগের (বা 

ব্যবহারের ) নিমিত্ত উপরি-নির্দিষ্ট গ্রাম-গোহালিক সমূহে তলবাটক-বাস্ত সহ দেড় ক্ষেব্র- 

কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি অক্ষয়-নীবীধশ্মান্ছনারে তাহাদিগকে দত্ত হইল। কু(স্যবাপ ) ১ 

পব্রো(ণ) ৪। 

অতএব, আপনার! নিজ কর্শদ্বারা অবিরোধি-স্থানে (বিক্রীত ভূমি অন্তান্ত ভূমি 

হইতে ) ছয় (ছয়) নলদ্বার ( মাপিয়। ) পৃথক করিয়| দিউন এবং অক্ষয়-নীবীধশ্মের স্মরণ 

রাখিয়া চিরকাল চন্দ্র-স্থ্য-তারক-সমকাল পধ্যন্ত ইহার অন্গপালন করুন। ইতি সং (ব) 

১০০১ ৫৯১৯ ( ৮১৫৯) মাঘ [মাসের ]৭দি[ন]। 
ভগবান ব্যাসও ( এ-সম্বদ্ধে ) এইরূপ বলিয়াছেন, 

(১) ভূমি স্বদ্তই হউক বা পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই 

পিতৃগণ সহ বিষ্টায় কমিরূপে পচিতে থাকিবেন ॥ 

(২) ভূমিদানকারী যাইট হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং (ভূমির) 

আক্ষেপকারী ও ( সেই কাধ্যের) অন্থমোদনকারী তত বৎসর পর্যন্তই নরকে বাস করেন ॥ 

(৩) (পূর্ববস্তী ) বন্ুসংখ্যক রাজ! ভূমি দান করিয়াছেন ও (এখনও ) অনেক 

রাজ পুনঃ পুনঃ ভূমি দান করিয়া থাকেন,_( কিন্তু) যিনি যিনি যখন ভূমির অধিপতি 

থাকেন, তিনি তিনিই সেই (দান নিমিত্তক ) ফল ভোগ করিয়া থাকেন। 

(৪) হেষযুধিষ্ঠির! দ্বিজাতিগণকে পূর্বে যে মহী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্ব- 

পূর্ববক রক্ষ! করিবে? যে-হেতু; হে ভূম্যধিকারিগণের শ্রেষ্ঠ! দান কর! অপেক্ষায় দানের 
অনুপালন অধিক শেয়োদায়ক হইয়া থাকে ॥ 

(৫) যাহার! দেবদায় ( দেবোত্তর সম্পত্তি) হরণ করে, তাহারা, কিন্তু জলশুন্য 

বিদ্ধ্যাটবীন্থলে শুফকোটরবাসী কৃষ্ণসর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করে ॥ 
পূর্বেবে বল! হইয়াছে যে, এই তাভ্রপট্টখানি ক্রেতার দানোদ্েশ্তে সম্পাদিত 

ভূমিবিক্রয়ের দলিল এবং ইহা প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত ভূমি-বিক্রয্-প্রথার একটি প্রকুষ্ট 

নিদর্শন । লিপিমর্শ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে ষে, গুপ্তনংবৎ ১৫৯ বর্ষে (৪৭৮--৪৭৯ 

্বীষ্টাব্দে ) ৭ই মাঘ তারিখে পুগ্ুবর্ধনতৃক্তির রাজধানীতে থে আধুক্তকগণ ও নগর-শ্রেষ্ি- 
পুরোগ অধিষ্ঠানাধিকরণ রাজ-শাসন পরিচালন করিতে ছিলেন, তাহাদের নিকট ত্রাহ্মণ 

নাথশন্মা ও তদীয় ভার্ষ্য রামী বটগোহালীগ্রামে অবস্থিত কাশীর পঞ্চস্তপ (বা তৎকুল) 
নিকায়-শাখার নিগ্রপ্থ (জৈন) শ্রমণাচাধ্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণত্বারা অধিষ্ঠিত 



ধাব১৬৩৭]  পাহাড়পুরের নবাবিষ্ৃত প্রীীন তাঅশাসন ১৪৭ 

“বিহারে গবাম্ অহরদ্গণের € ৫জনতীর্ঘস্করদিগের ) গন্ধ, ধৃপ, পুষ্প, দীপাদি-পুজোপিকরণ 
1-ও'তলবাটের জঙ্ঠি দেতকুল্যবাপ-পরিমিত বাঁস্ত ও ক্ষেত্ররৃমি- অঙ্গয়নীবীরূপে প্রতিকুল্য- 
“বাঁশ ছই দীনার “মূল্য হারে সরকার হইতে' খরিদ করিয়া লইয়া দান করিবার অভিপ্রায়ে 

প্রার্থনা জানাইক্সাছিলেন। - তৎপর সেই উচ্চ রাজকম্মচারিগণ বিক্রেতব্য গ্রাম-সম্পর্কিত 
“ব্রা্ঘণোত্র মহত্বরাদি গৃহপতিদিগকে নাথশন্া ও রামীর এই অভ্যর্থনার বিষয় জাঁনাইয়া 
“আদেশ করিতেছেন যে, সরকারী প্রধান পুত্তপাল দ্দিবাকরনন্দী ও অন্যান্য নিয়স্থ 
পুশ্তপালগণের (2০৮০1110017 ৮৪০০::-:৪০1)75 ) অনুসন্ধান ও অবধারণাক্রমে অবগত 

* সত্য! গিয়াছ যে," তাহাদের নিকট হইতে তৎ্প্রদ্দেশে প্রচলিত হারে মূল্য লইয়া! তিন 
“ দীনার-মুক্রার বিনিমগে প্রার্থিত দেড়কুল্যবাপ-ভূমি বিক্রয় করার ব্যবস্থাতে সরকারপক্ষে 
“কোন আপত্তি হইতে পারে না । সেই উচ্চ রাজকর্মচারীরা আরও আদেশ করিলেন যে, 
“ শ্রচলিত নলঘ্বারা মাঁপিম্া তাহার! যেন প্রার্থিত ভূমি অন্ঠান্ত ভূমি হইতে পৃথগ, ভাবে 

নিহিত করিয়া! নাথশর্্দ। ও তাহার ভার্ধ্য। রামীকে প্রদ্দান করেন । 

"এখন দেখা যাঁউক, এই লিপি-মর্দ হইতে আমর| প্রাচীন বাঙ্গালীর কি কি 
* প্রতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এস্থলে বলা আবশ্তক যে, 
+:(দিনীজপুর জেলার ) দামোদরপুরে গুগ্তযুগের তাঅশাসন পাচখানি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বের 
“ প্রাচয-প্রতীচ্য উর্তিহাসিকগণ কেহই বলিতে পারিতেন নী, বাঙ্গালার কোন দেশবিভাগ 

- উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন ছিল কিনা। 

“ আমাদের সৌভাগাক্রমে আমরা পেই লিপিগুলির যথাসম্ভব পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার সাহায্যে 
প্রথমতঃ এবপ ' প্রতিহাসিক তথ্য প্রকাশ 'কুরিতে পারিয়াছিলাম যে, 'অস্তত$ ১২৪ 

 ওগ্স্তান্ধ হইতে ২২৪ গুপাঁব পধ্যন্ত ( অর্থাৎ +৪৪৩-৪৪ হইতে ৫৪৩৪৪ ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) 

: এক শত সর পুও বর্ধনতৃক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তীকে নিজ প্রতিনিধিরূপে” নিযুক্ত 
“রাধিয়া, শুপ্তসমাট প্রথখ্র-কুমারগুপ্ত, স্বন্দপগ্প্ধ, দ্বিতীয়-কুমারগুপ্ত, বুধপ্তপ্ড এবং সম্ভবতঃ 

ভা (?)গ্প্ত সেকালের উত্তরবঙ্গ প্রদেশ শাসন করিতেন। তখন এই ' পুপ্বর্ধান- 

“তির নাগা 0158 বিষয় রা জেল! বর্তমান ছিল ৰা ধম হইতে 
৮ থা তপু ৪১ 

: টি 'মহাস্তাপ্রকাশ, স্থাীকট- পরতৃততির নাম স্থবিদিত উপরি: উল্লিখিত 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীন ও. তাহাদের ছবারাই নিষুক্ত ব্ষয়-পতিগণ € আধুজজকগগ ) 

্তৎ্তত-বিবধ্বেকস'” অধিষ্ঠানে - (€জলানগরে-)- অবস্থিত . অর্ধিকরণ 'বা”- পর্িষর্দর 
80801087008: -0£1800171565দ501)- সাহায্যে রাজকারধ্যোর ; সংব্যবহায” বা 

পরিচালন করিতেন । * অষ্ঠগ্ঠি তাঅশাসর্মে আরা পাইন্সীছি '€ষ, এই. অধিকরণগুলিতে 

'ঃশ্সীগরচ্রতঠী- “শ্রথম-সার্ধবাহ) প্রথম-কুলিক 'ু'প্রথম-কায়স্থ বলিয়া "বর্ণিত 'চারিজন- সভাও 
ছপ্রাররিতেম 1"-ইহা-হইতৈ এইকপ' প্রতীত" হয় যে, বিষয়-পর্তিগণের 'শাঁসন:পপ্িধদের 

চাই সত্য চতু্টয়ের দঘধ্যে যিনি মগরশ্রেঠী: ফিলিয়া অভিহিত, তিনি *স্ভবন্ঠ% “নগরের 
গস _ ব্যযক্ডিগণেখ” প্রতিনিদিন্ধরগ” লেখাতুন ৮খাকিংতদও যিনি 'প্রথম-সাধর্ধাছুনামে 

+পজ্িচিত) চতিনিদতক্ে্থালেক হিখিক্সঞ্ছেত” প্রতিনিধি ) স্থান প্রতন-কুলিধ:০ সংজ্ঞায় 
টু হও | 



১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ততার সংখা? 

পরিজ্ঞাত, তিনি কারুশিল্পীদিগের প্রতিনিধি; এবং যিনি প্রথম-কায়স্থ ( অন্যত্র “জা 

কায়স্থ” সংজ্ঞক ) তিনি হয়, শ্রেষ্ঠ করণিক বা লেখকরূপে (অথবা 'সর্বাধিকারী' 01151 

95০:86272-কূপে) নেখানে কার্ধা করিতেনশ। আলোচ্য শাসনে অধিকরণটি কেবল 

“আর্ধা-নগরত্রেষ্ি-পুরোগ বলিয়। বর্ণিত পাওয়া যাইতেছে। কেন যে বুধগুপ্তের 
রাজ্যের এইভাগে শানন-পরিষ এইরূপ একজন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়া 

থাকিবে, তাহা বলা যায় না। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা উচিত যে, 

সংস্কত-সাহিত্যের যুচ্ছকটিক নামক প্রকরণের ব্যবহার-সংজ্ঞকক অঙ্কে বিচারক 

( অধিকরণিক ) শ্রেগী ও কায়স্থ-সংজ্ঞক ছুই ব্যক্তিকে সভাব্ধপে সঙ্গে লইয়া চারুদত্তের 

বিচারে প্রবৃত্ত হইগ্লাছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত সম্রাট বুধগ্ুপ্ত ও 
তাজ (1? গুপ্তের আমলের ছুইখানি তাম্রশামনে “কোটিবর্ষ-বিষয়াধিষ্ঠটানাধিকরণস্য” 

এই লিপি সংবলিত মুদ্রা বা শিল সংলগ্ন ছিল, অর্থাৎ তাম্রশাসনদ্বয় কোটিবর্ষ জেল. 

অধিষ্ঠান (নগর )-স্থিত অধিকরণের মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। 'পরমদৈবত-পর্ম- 

ভট্টারক-মহারাক্জাধিরাজ বুধগুপ্তের তামশানন ও মুদ্রার্দিতে যে সমস্ত সন তারিখের 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ১৫৭ গুপ্তাব্ব হইতে ১৭৫ গুপ্তান্দের ( অর্থাৎ্ৎ ৪৮৬ হইতে 

৪৯৫ গ্রীষ্টাব্দের ) ভিতর পড়ে । পাহাড়পুর শাসনের মংবৎ ১৫৯১ ম্থতরাং ইহ1 ষে গুপ্ধসংবৎ 

এবং ৪৭৮-৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে :পারে না ।. কাজেই 

ইহাতে উল্লিখিত আঘুক্তকগণ ও অধিকরণটি সম্রাট বুধগুপ্রের পাদ-পরিগৃহীত । ইহাতে 

যে ( ১৬ পঙ.ক্তিতে ), “পরমভট্রারকপদ্দের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তিনি স্বয়ং গুপ্তসত্রাট 

বুধগ্ুপ্তই হইবেন। বহুকাল পধ্যন্ত এতিহাসিকগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, 
বুধগুপ্ত কেবল মালব প্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি বড় ক্ষীণ ছিল। 
উত্তরবঙ্গের তাঅলিপিগুলির আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার ফলে, সেই আংশিক সত্য দূরীভূত 
| হইয়াছে এবং আমর! এই পূর্ণ সত্য জানিয়াছি যে, সম্রাট বুধগ্ুপ্ত উত্তর ভারতে একদিকে 
মালব ও অপর দিকে পুগুবদ্ধন পথ্যন্ত একচ্ছত্রাধিপত্য ভোগ করিয়াছিলেন । 

সেকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে বা জেলাতে প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-প্রথ! বিভিন্ন 

রকমের ছিল । কোনও বিষয়ে ভূমি প্রতিকুল্যবাঁপ ছুই দীনার মূলো, আবার কোথায়ও তিন 

দীনার দরে [ “অনুবৃত্তক্রিদীনারিক্য-কুল্যবাপ-বিক্রয়মর্ধ্যাদা” ] বিক্রীত হইত । পূর্ববঙ্গের 
(ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত ) এই শাসনের কিছু পরবর্তী সময়ের যে কয়েকখানি ভূমি- 
বিক্রয়-লেখের উল্লেখ পূর্বে একবার করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাওয়! যায় যে, সেই 
অঞ্চলে প্রতিকুল্যবাপ ভূমি চারি দীনার মুল্যে [ “চতুদ্দীনারিক্য-কুল্যবাপেন? ] বিক্রীত 
হইত। আলোচ্য শাসনে মূল্যের হার ছুই দীনার বলিয়া! উল্লিখিত। 

প্রাচীন ভারতে 'কুল্য,, 'ভ্রোণ» 'আডুক' প্রভৃতি শব্দ শস্যাদি.পরিমাপের মান বলির! 

অর্থশান্ত্রাদিতে উল্লিখিত পাওয়া যায় । পরে, ক্ষেত্রাদি ভূমি_মাপিবার জন্যও এই শব্দগুলি 

ব্যবহৃত হইয্বাছে। বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কত অনেকগুলি;: প্রাচীন লিপিতে আমরা 

কুল্যবাপ, ড্রোণবাপ প্রভৃতি শব্ধ ভূমির পরিমাণ-বাচক বলিয়া বাবহত দেখিতে 

পাইয়াছি। আলোচ্য শাসনে আঢ়-বাপ বলিয়াও একটি শব্ধ পাওয়া! গেল। তবেকি 



গা ১০৩৯]  পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্রশাসন ১৪৯ 
বুঝিতে হইবে যে, এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ ততখানি, ফতখানিতে এককুল্য পরিমিত 
বাজ বপন কর চলিত ? সেইরূপ হয়ত এক দ্রোণ ব আঢ়-পরিমিত বীজ যতখানি ভূমিতে 
বপন করা চলিত, ততখানি ভূমি এক দ্রোণ-বাপ বা এক আঢ়-বাপ ভূমি। এই 
শাসন হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আট দ্রোণবাপে এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমিত 
হয়, কারণ ইহাতে ১২ দ্রোণবাপে দেড়কুলা বাপ ভূমি বলিয়া মোট পরিমাণ সুচিত 
হইয়াছে । আবার ৪ আঢ়-বাপে এক ভ্রোণ-বাপ পরিমিত হয়। প্রাচীন কালে গ্রামের 
ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপ প্রমাণরূপে ধরিয়া আট-নয়-হাতী নল দ্বারা [ “অইইক-নবক- 
নলাভ্যাম্” ] ভূমি মাপের প্রথার উল্লেখ তাত্রশাসনাদিতে পাওয়। গিয়াছে । এই শাসনে 

ছয় হাতী নলের ব্যবহার কথা ['ষটুক*-নলেন] লিখিত আছে । এখনও বাঙ্গাল। ও আপাম 

প্রদেশে অনেকস্থানে নলঘারা ভূমি মাপিষার রীতি রক্ষিত রহিয়াছে। 

দুনার শব্দটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশীয় শব্দ নহে। ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীনকালে 
( মৌর্ধ্যযুগাদিতে ) স্থবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরবর্তী কুষাণ- 
রাজগণের রাজ্যসময়ে স্থবর্ণ মুদ্রার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্রে১ পণ ও “মাধ নামে যে মুদ্রার উল্লেখ আছে, তাহা যথাক্রমে বূপ্য-রূপ 

€ তাআ-ব্ধপ অর্থাৎ বূপার টাকা (বূপেয়া ) ও তামার টাকা বলিয়া প্রচলিত ছিল। এই 

সব মুদ্র। প্রস্ত করাইতেন লক্ষণাধ্যক্ষ-নামক রাজ্কর্্দচারী ও পণযাত্রার বো ০৪::৩1)০৮) 
ব্যবস্থা করিতেন যে রাজকম্মচারী, তাহার নাম ছিল 'ূপ-দর্শক”। নারদ ও বৃহস্পতির 

স্বতিতে লোনার মোহরের "স্বর্ণ" ওপ্দীনার* এই ছুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের 

রাজগণের মুদ্রাও এই ছুইনামেই পরিচিত ছিল বলিয়া জান। গিয়াছে । সেই যুগে যে 
ভারতবর্ষের সহিত রোমসাআন্জযের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ভাবে বর্তমান ছিল, 
এতিইসিকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। রোমের স্থবর্ণ মুদ্রার নাম ছিল দেনারিউস ব। 
দীনারিউস (0512975 )। ভারতীয়গণ সেই নামানুসারে এই দেশে প্রচলিত স্বর্ণ 
নামক হ্ৃবরমুদ্রার অন্তর নাম রাখিলেন দীনার | তাহারা প্রতীচ্য শব্দটিকে সংস্কৃত শব 
করিয়। লইলেন। 

অন্তান্ত প্রাচীনলিপির ন্তায় এই লিপিতেও আমরা তিন প্রকার ভূমির নাম পাইতেছি; 

যথা--খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তভূমি। যে ভূমির অপর নাম “অপ্রহত” অর্থাৎ যাহাতে হুলকর্ষণ 
করা হয় নাই) স্থতরাং যাহা সাধারণত পতিত জমি বলিয়া জ্ঞাত, তাহাই “খিল'ভূমি। 
কর্ষণযোগ্য ভূমি “ক্ষেত্র'ভূমি ও গৃহনিম্মীণাদিদ্বার বাসের যোগ্য ভূমির নাম 'বাস্ত'ভূমি। 
“অক্ষয়নীবী'রূপে ভূমি বিক্রয় ও দানের অর্থ কি? তাহাও একটু বিবেচ্য। সংস্কৃত ভাষায় 
'নীবী" শবের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারে যাহা মূলধন বা মৃলদ্রব্য সেরূপ অর্থও পরিদৃষ্ট হয় । কোন 
ভূমি বা ধন বদি কেহ অক্ষয়-নীবী-রূপে প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাই বুঝা যাইৰে যে, 
ক্রেতা ব! প্রতিগ্রহীতা৷ মূলের নাঁশসাধন না করিয়। ইহাকে চিরস্থায়ী দায় মনে করিয়া ইহার 
আয় দ্বার! উদ্দিষ্ট কার্ধ্য সম্পরন করিবেন । এক্ূপ সর্ত থাকিলে তিনি সৃলধন নষ্ট করিতে 

(২১) ফোৌটিলে)র অর্থশান্র, দ্বিতীয় অধিকর+, ৪ ২শ অধ্যায়। 



১৫৪, রন -সাঁহিত্প্র্রঞ্জপিবিনাকাচ হাস পপি তিন সংগা 

পারিবেন না অথব! প্রদত্বব। বিক্রীত ভূমি হস্তাস্তরিত করিতে পারিবেন গাাগাদ না 
“অক্ষয-নীবী-ধর্্ঘ। অজ্গলারে দান-বিজ্রক্ব-প্রথা ॥ . 2 * 5: : 

.বটগোহালী গ্রামে -ষে. জনবিহারের - অরদগণের পৃজাদির ০ চি রা 

সমীর স্বাজন্নরূকার..হইতে ভূমি খরিদ কৃরিয়। দি্কাছিলেন, মেই বিহারটি লিপিকাক্জের 
অর্থাৎ -৫৯৮-৭৯-্ীষ্টান্দের, পুর্ব সময় হইতেই সেখানে বিদ্যমান ছিল বলিয়! গরগ্জারণিতও 

হয়।. 'সভবতঃ, জেন শ্রমণাচাধ্য গুহনন্দীই সর্বপ্রথম ইহ! স্থাপিত করেন এবং লিপি-সমক: 
সমহয় ইহা .ফ্টহারই -শিষ্য-প্রশিষ/গণদ্বারা অধিঠিত ছিল। উত্তরভারতে - ঘে-সরুল- 
ধতিহাপিক যুগেই ভিন্জ ভিন্ন সম্প্রদাঘের ধর্ম অগ্রতিহতভাবে সেবিত. হইত, তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। মৌর্ধ্য সম্রাট অশোকের দময়েও বৌদ্ধদিগের সে- সঙ্গে লিগ্রন্ক (ইজন-) ওও 

আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকও পরস্পর অবিরোধে ও অবিদ্দেষ়ে স্ব স্ব ধর্খের সাধন করিতেন: 

বলিয়া! জানা গিয়াছে। ৮গপ্তন্রপতিগণ পিরমভাগবত” ও «পরমদৈবড়' বৰিয়। 

প্রাচীন নিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। অথচ তাহাদের. রাঁজ্যসময়ে:অনেক .নর্পতি . 
ও প্রজাঞজন টজৈন ও বৌদ্ধবিহারাদির স্থবিধার জন্য ভুমি ও অর্থ দান করিয়াছেন. 

বাঙ্গালাদেশের পালরাজগণ ধন্মহিসাবে 'পরম-সৌগত” ছিলেন, কিন্তু তাহার! ব্রাহ্মণ, 

ধম্মীবলম্বীদিগের প্রতি কোনবপ ধন্মবিদ্বেষ পোষণ করিতেন না, বরং কোন কোন্ নরপ্ুতি. 

রাজ্যশাসন কার্ষের অন্থরোধে ব্রার্ষণজাতীপ় মন্ত্রি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং .ব্রাহ্মণগরণের : 

শাস্ত্রের মর্ধ্যাদা, রক্ষ/ করিয়া 'এমন কি, তাহাদের আচার-নিয়মের প্রতিও শ্রদ্ধ।: প্রদর্শন: 
করিতেন.। নাখশন্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন; তথাপি জৈনবিহারের:প্রঃয়াজনে ভূমি খরিদ করিয়া 

তাহা দান করিয়াছিলেন। কি অদ্ভুত পরধর্মসহনশীলতা সে কালের ভারতবর্ষীয় জনগণের . 

মনে গ্থান পাইত ! সকল ধর্শমাবলম্বীরাই একসমাজ্সে মিলিয়৷ মিশিয়া বাস করিত ।, 

বটগোহালী-নামক স্থানটিই হয়ত পরে গোয়ালভিটা-নামে পরিচিত হইয়াছিল. সে- যাহা. 

হউক, এই টজনবিহারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রমণাচাত্য গুহনন্দীকে তাঅশাসনে আমরা কাশিক. 

বলিয়।.আখ্যাত পাইতেছি। তবে কি তিনি কাশী হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া এই. 
বটগোহালী-গ্রামে প্রথমতঃ এই বিহার স্থাপিত করেন? তদদীয় অপর বিশেষণ পদ, 

সুপ. ( বা.পঞ্চত্ত,প-কুল )-নিকামী বলিয়া শানে, উল্লিখিত হইয়াছে । | 

রঃ বৌন্ধশাস্তে “পঞ্চনিকামী”-শবব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং ইহার অর্থ যিনি দী, 

নিকায়াদি” পঞ্চ নিকায়শান্ে পারঙ্গম। কিন্ত এখানে-পঞ্চ ও পনিকায়ট, এই দুই,স্ান্ধের, 
মাঝধ(নে, একআ ভ্তিপ? ও অন্তন্র 'ম্তপকুল”শব্ প্রমুত্ক থাকায়, দীক্ষিত মহাশয় মনে.করেন্ 

য্ডে. এখানে, 'নিকায়া- 'শব্টিকে”. ৫জন আচার্যগণের কোন্-শাখা:এঅর্থে, প্রযুক্ত, বলিয়া;ধর) ' 

যাইতে পারে এবং সেই শ্বাখার.. নিবান, নমবড়ঃ- পঞ্চজপ-নামক. কোন. স্থার্বিশ্লেয়ে 'ন্বহ. 

ছিল। এইবপ্র মূনে:করিয়! তিনি আচার্য ওহনন্দীকে-'ধঞ্চতুগ?- বা পঞ্চস্পকুলে'র্ শাখা! 

হইতে, সমুডূত রলিয়। ব্যাধ্যা...ক্ষরিয়াছেন... :সে. যাহাই..হৃউক, বাঙ্গালাছেশে, যে; এই, 
গুধিসুগে, জৈনাচার্ধাগণের, প্রকই. ভাব. বর্তয়ান ছিল,..তাহ।. হহজেই, স্বন্িত; সইতে, 
পারে ৷ “এই লিপিকালের প্রান্থ ১৫৭..দবড়শত বৎসর পরে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক 

ইউয়ান্ ফ্রোয়াওঙ. আমাদের দেশে 'াসিয়ান্িলেন? তখন: তিগি”পুগ বর্জন; পদ্রিভ্রমণ 



ব্ান১ওঞ্ত] )  পাহাড়পুরের নকাধিদ্ত হ্্রাচীম ভীশাসন ১৫১ 

করিবার: পয সেধাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তিত্ব দেখিয়া তন্মধো -দিপন্ঘর-নিগ্র্থদের 

সংখ্যাধিক্য :উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে.-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া 

গিক্াছেম ।** -প্রমন কি): ্রীষ্টিগ্ তৃত্তীয় ও চতুর্থ শতাব্দে দিগশর জৈনাচার্যাদিগের মধ্যে 

যশোনন্দী, জয়নন্দী, কুমারনন্দী প্রভৃতি ৫জনাচারধ্যগণের নামতালিকাও- পাঁওয়া যায়" 

মোট কথা, পুণ্ু,বদ্ধনও প্রাচীনকালে টজনাচাধ্যগণের একটি প্রাধান কেন্দ্র ছিল। বরেন্ত্র- 

অহুলন্ধাম-সমিতির প্রতিমাঁসৃহে রক্ষিত উত্তরবঙ্গের মান্দাইল-নামক স্থান হইতে সংগৃহীত 

একটি £জনতীর্ঘন্করের মৃুদ্তিও এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
আমর! এই লিপিতে সরকারী নথখিপত্রে নিবন্ধ-পুস্তক-রক্ষাকাৰী পুস্তপালগণের 

মধ্যে কয়েকটি নাম পাইয়াছি,_-ষথ। দিবাকরনন্দী, ধৃতিবিধুর, বিরোচনঃ রামদ্াঁস, হরিদাস 
শশিনন্দি প্রভৃতি । প্রায় দেড়_হাঁজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীদের ডাক-নাম কেমন ছিল 

তদ্বিষয়ে জিজ্ঞানদিগের দৃষ্টি এই নাম কয়েকটিতে আকর্ণণ করা যাইতে পারে। 

বুধগুপ্তের সময়ের ত্রবঙ্গে আবিষ্কৃত অপর দছুইখানি লিপিতেও আমরা 

পুস্তপালগণের নামের মধ্যে পত্রদাস, বিষুণদত্ত, বিজয়নন্দী, স্থাণুনন্দী প্রভৃতি নাম 
পাইয়াছি। আবার পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় অধিষ্ঠিত যষ্ট-সপ্তম শতাব্দের লিপিগুলিতেও 
শুচি পালিত, প্রিয় দত্ত, বিহিত ঘোষ, জনার্দন কুণ্ড প্রভৃতি নাম পাওয়া যাঁয়। দত্ত, নন্দী, 

পালিত, ঘোষ, কুণগ্ড প্রভৃতি কুল ব! গোত্রনামের সৃষ্টি কি বার্গালাদেশে এত পূর্ববকালেই 

হইয়াছিল? এই গোত্রনামগুলির ব্যবহার অনেকেরই একটু বিস্ময় উৎপাদন করিবে, 
মনে হয়। 

ব্রহ্মদায় ব| দেবদায়-বিষয়ক লেখের সম্পাদন সময়ে সরকারী নগর-শাঁসনপরিষ্ ও 
আযুক্তকগণ বিক্রীত ও প্রদত্ত গ্রামগুলির গ্রামমহত্তর ও ব্রাঙ্গণ প্রভৃূতিকে কেন উপস্থিত 

রাখিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় বা দানের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন-_ইহাও একটি 

আলোচ্য বিষয় বলিয়া! মনে হয়। অর্থশাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে যে, কোন লেখ সম্পাদন 

সময়ে ও সীমাদ্দির বিবাদনির্ণয়কালে গ্রামবৃদ্ধদিগকে সম্মুখে রাখিতে হইত । এখানে 

দেখিতেছি, বিক্রীত ভূমিতে অধিকার ছিল মহারাজাধিরাজের, অথচ, তাহার 

উচ্চকর্শচারিগণ বিজ্ঞাপন করিতেছেন ব্রাঙ্গণাদি মহত্তর ও কুটুষ্বিগণকে । এই বিক্রমমূলে 
রাজার স্বত্ব বিক্রীত ভূমিতে রহিত হইল এবং দলিল-সম্পাদন কাল হইতে তিনি আর সেই 

ভূমি হইতে কোনরূপ “সমুদয়” ( আয়) ব। করাদ্ির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না-_-ইহারই 
অবগতির জন্য তাহাদ্িগের তথায়: উপস্থিতি ঘটাইতে হইত কি? অথব। প্রদত্ত ভূমি 
রাজকীয় হইলেও, মূলে সব ভূমিতেই প্রজাবর্গের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইত--ইহারই 
অভ্াপগমের নিমিত মহত্রা্দির উপস্থিতি দলিল-সম্পা্দন সময়ে দরকার বোধ হইত কি? 

এই সব প্রশ্বের সমাধান দুরূহ এবং এস্থলে ইহা ইষ্ট বলিয়া মনে হয় না। বিক্রয় 

কালের পরে প্রদত্ত ভূমিজাত আম্ন-প্রত্যায় প্রতিগ্রহীত। ব্রাহ্মণ বা দেবাদির তন্যই 
গৃহীত হইবে, রাঁজকোষের জন্য নহে, ইহাই এইরূপ শাসনের বিধান । 

(২২) ৬9/৮০:3--07 090 01)91)--5০01, 11 70. 194 
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এই যুগের বাঙ্গালাদেশের ধন্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কথিতভাষ|, সংস্কৃত-রচনায় 

গৌড়ীরীতির প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্তও এইবূপ 
তাত্শাসনের স্তায় এতিহাসিক উপদানসমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন আরও 

বন্ুকাল পর্যন্ত অনুভূত হইবে । 

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 



দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
৮৩৫ 7১৮৫৭ 

আজ 

সভ্যপ্রদীপ 

“সত্য প্রদীপ" একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; প্রতি শনিবার "শ্রীরামপুরের যস্ত্রালয়ে 
শ্ীমেরিডিথ টৌন্দেগ্ড সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হইত । ইহার অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ছিল ছয় 

টাকা । সত্যপ্রদীপের প্রথম সংখ্যা ১৮৫০) ৪ মে শনিবার (১২৫৭, ২৩ €বশাখ ) 

তারিখে প্রকাশিত হম্ন। এই সংখ্যায় সত্যপ্রদীপ-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত 

হইয়াছিল,__ 

«এইক্ষণে অন্যুন সপ্তদশ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের 

তিন চারি শতপধ্যস্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদপত্র পাঠ করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
অত্স্ত লালসার প্রমাণ। ইদানীং বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞজনগণ ম্বদেশীয় লোকেরদের 

উপকারার্থ স্বীয় ভাষায় সপ্তদশ পত্র প্রকাশ করিতেছেন অতএব বিদেশীয় 

লোকেরদের এতৎ কন্মে হস্তক্ষেপ করণের কি গ্রয়োজন কেহ যদি অসন্তষ্ট হইয়া 

এইমত আপত্তি করেন তবে উত্তর এই । কোন দেশীয় লোক কিঞ্চিৎ সভ্যতাবিশিষট 

হইলে তাহারা অবশ্ঠ সন্বাদপত্র প্রকাশ করেন ক্রমে সভ্যতার বর্দধনাচসারে পঞ্ধ্রের 
উত্তমতাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমে২ সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে 
তথাপি যে২ং পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি প্র ভিন্ন অন্যান্য পঞ্জবিষয়ে 

সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন। প্রথম এই । কোন২ সম্পাদক মহাশয় কোন 

স্থনে কোন সম্থাদ শ্রুত হইলে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থে উপযুক্ত অনুসন্ধান 

না করিয়া! অথবা তদ্রপ অনুসন্ধান করণাক্ষম হইয়া সহসা তাহা প্রকাশ করেন। 

ফলতঃ কোন২ সময়ে সদাচারি সভ্য বিশিষ্ট লোকেরদের নামে অন্থপযুক্তব্ূপে 

দোষার্পণ ও নানাপ্রকার গ্লানি. হয়। ঘিতীয় এই। কএক সম্বাদপজ্বে অতাস্ত 

অনুপযুক্ত শব্দাদি ব্যবহারপ্রযুক্ত সভ্য লোকের 'প্রায় তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে 

পারেন না। ফঙগতঃ এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত মহাশয়েরদের এ সকল পত্র পাঠ 

করাতে তাহারদের নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্ধন হইতেছে । এইক্ষণে 

আমরা দেশবিদেশীয় সত্যসমন্বাদ অন্সন্ধানপূর্ববক প্রকাশ করিয়া যাহ! অসত্য তাহা 

পরিভ্যাগপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদের মনঃসস্তোষ করণাভিপ্রায়ে সত্যপ্রদীপনামক 
এই সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেছি । কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বাস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে 
তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে কোনক্রমে শৈথিল্য করিব না পরস্ত ব্যক্তিবিশেষের 

গ্লানিও করিব না। ফলতঃ এতদ্গেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় 

এমত উপায় করা সতাপ্রর্দীপের প্রধান অভিপ্রায় ।**.পদার্থ ও শিল্প গ্রভৃতি বিছ্া 
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সম্পকাঁয় নানারপ প্রস্তাব বিছ্যাথি মহাশয়েরদের সম্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ 

করিব তন্মধ্যে ষেং কথা সহজে বোধগম্য নহে রড তাহার প্রতিবিশ্ব 

কখনং প্রকাশ: হইবেক্।”- | : ৩ ই উকি রদ খু ২ 

সত্যপ্রদীপ এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রচার বন্ধ উরি “সমাচান দর্পণ” পুনঃ 
প্রকাশ করা হয়। এ সম্বন্ধে সত্য প্রদদীপে লেখা হইয়াছিল, 

চহ 
“সমাচার দর্পণ। এ স্ুপ্রসিদ্ধ নাম কে নাশুনিয্বাছেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে দিবসে 

শুভলগ্নে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া ঘাবিংশতি বৎসর পর্যন্ত রাজা প্রজা ইতর বিশেষ 

'সর্বব শ্রেণীর মঙগলার্থ ও সছুপকারী হইয়া ১৮৪ সালের ভিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে 

নিধনগত হন।*'*পাঠক ও গ্রাহক  মহাশয়েরদের আঙ্ুকুল্যক্রমে সত্যপ্রদদীপের 

' এক বৎসর অবসান হইলে তৎ্পরিবর্তে সমাচার দর্পণ পুনঃ প্রকাশ করিব |". 

"সমাচার দর্পণ আগামি মে মাসের ৩ তারিখ শনিবাঁরে প্রকাশিত হইবেক |৮% 

“সত্য প্রদীপ? পনের শেষ সংখ্যা তি 52 ঠা ই এপ্রিল তারিখে | 

'সত্যপ্রদীপ+-এর ফাইল 1 ূ 

কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ৫ সম্পূর্ণ ফাঁইল। 

- | সংবাদ বর্জমান 

১৮৫০ সনের নো মাসে (আশ্বিন ১২৫৭) বর্দমান হইতে “সংবাদ বদ্ধমান, 

নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ইহ] বঙ্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় 
স্রৰং-: কালীদাস ' বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পা্কত্ে প্রচারিত হইত । ১২৫৭ সালের 

- ১১ই আশ্বিন (শুক্রবার ) তারিখে “সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী” লিখিয়াছিলেন £-- 

"সংবাদ বর্ধমান ।-গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা সংবাদ বর্ধমান পক্জ প্রাঞ্তহইয়। 

 সআহলাদদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম সম্পাদক মহাশয় বহু খাছল্য ব্যয়ে নুত্তম অক্ষর ও 

; উত্তম 'নক্সা ও প্রেস প্রভৃতি আনিয়া -পত্রকে উৎকৃষ্ট রচনায় চিত করিয়া 

গ্রাহকদিগকে সন্তষ্ট  করিয়াছেনা অতএব আমরাও তাহাকে ধন্যবাদ 

- প্রধান করিলাম পি: | | নি 8, ভা 

| মা সংবাদ সুধাংশ 

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সং বাদ সুধাংশ্ু, 

| রিড একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানত; ্রীষ্ট-তব্বই স্থান পাইত। 

সংবাদ পূ্চক্ঞোদয়” পত্রে প্রকাশ, _- 
আমরা সংবাদ, ্থধাংশু নামক নৃতন প্রকাশিত সাপ্তাহিক: মংবাঁদ পত্র প্রাপ্ত 

"হইয়া পাঠীনস্তর আহলাদিত ইইলাম,.. “সম্পাদক, মহাশয়, পত্রের ঢযাসিক ] মূল্য 

“চারি আনামান্র অবধারিত করিয়াছেন | 

২৯ ঈসুত্যপ্রদীপৃ- ২৮ .সংখ্য১.১৫১ সন. ২৯ হার্ট (১২৫৭, ১৯ চে)১ পৃ ৩৭ 
+১৮৫*, ৫ অক্টোবর (২০ আশঙ্িন ১২৫৭) তারিখের 'সূত্যপ্রদীণ' পত্রে উদ্ধত। 

রি স্বাস্ধরপনিজা ১ সেপ্টেম্বর ১৮২০ (২৬ভী্ ১২২৭) টা হট? 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৫৫ 

“সংবাদ নুধাংশু+ পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুষ্ঠানীয় প্রস্তাবের অংশ-বিশেষ 
উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

“আমরা পরম পরাৎ্পর জগত্কর্তার নাম স্মরণ করত অদ্যাবধি সংবাদ স্থধাংশ 

নামে সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশারস্ত করিলাম । আমারদের বাসনা এই 

ষে সর্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিম। বিস্তার এবং ম্বদদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্ধন 

হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল 

বর্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের আভগপ্রেত। এই অভিপ্রায়াহ্ছসারে 
আমর! সর্ব সত্য স্থাপন পূর্বক তত্ব নিকূপণ এবং মিথ্যার উন্মুন করিতে যত্ব 

করিব, অপর মাৎসধ্য পরিহার পুরঃসর ষাহ1 যথার্থ তাহাই লিপিবন্ধ করিব, 

পাঠকবর্গের বিড়ম্বনার্থ অলীক বচনেতে [1] লেখনী নিষুক্ত করিব না। আমর 

টায় ংশ্মাবলম্বী, গ্রীষ্টায় ধশ্মের শাসন প্রায় কাহার অগোচর নাই, অনেকেই 
তদ্ধশ্মের উপদেশ এবং রীতিনীতির প্রশংস। করিয়া থাকেন, অতএব অধিক কি 

লিখিব সেই নীত্যন্ষাযি সরলতাচরণ করাই আমারদের প্রতিজ্ঞ।। এই পন্তিকা 

আপাততঃ ছয় প্রকরণে বিভক্ত হইবে । ১ সম্পাদকীয় উক্তি। ২ প্রেরিত 

প্র। ৩ নৃতন২ গ্রন্থের বিবরণ। ৪ সাহিত্যাদি প্রকরণ। ৫ অতীত 
সপ্তাহের সমাচার । ৬ আগামি সপ্তাহের পণ্রিকা। কিন্তু আমাদের এম 

প্রতিজ্ঞা নহে ষে প্রত্যেক পত্রেই উল্লেখিত প্রকরণ সকল নিয়ত থাকিবে কেনন। 

প্রেরিত পত্র অথবা! নৃতন২ গ্রস্থের বিবরণ নিত্য নয় তাহ! নৈমিত্তিক মাত্র কেহ পত্র 

না পাঠাইলে অথব। নৃতন গ্রন্থ রচন। না করিলে এ ছুই প্রকরণ থাকিবার সম্ভাবনা 

নাই। অপর সাহিত্যাদি প্রকরণে জ্ঞানের কথাও থাকিবে অর্থাৎ তাহাতে পুরাবৃত্ত 

পদার্থতত্ব প্রভৃতি বিবিধবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত অথবা অঙ্বাদ্দিত হইবে ।৮% 

এই সাপ্তাহিক পদ্ত্রখানি এগার মাস চলিবার পর ১৮৫১ সনের ২রা আগ তারিখে 

বন্ধ হইয়া ষায়। এই প্রসঙ্গে “সংবাদ্ধ প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমর! অতিশয় আক্ষেপ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের অভিনব সাপ্তাহিক 
সহযোগি সংবাদ স্থধাংশু প্রকাশক মহাশয় স্বীয় পত্র রহিত করিয়াছেন, তথ্বিষয়ে 

তিনি ঘে এক ঘোষণাপজ্র প্রকাশ করেন তাহ! আমর! নিম্মভাগে গ্রহণ করিলাম। 

সংবাদ সুধা 

শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১২৫৮ । 

সম্প্রতি সংবাদ হ্ৃধাংশু স্থগিত হইল, এক্ষণে আর প্রকাশিত হইবে না। 
আমর! ছয় মাস পধ্যস্ত সম্পাদকীয় কার্ধ্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, 

ক ১৮৫০১ ১৪ই সেপ্টেম্বরের 'সত্যপ্রদীপ পত্রে উদ্ধত । 

২১ 



১৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | তৃতীয় সংখ্যা 

সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া একাদশ মাস কার্য পাঠকবর্গের সেব। করিয়াছি, 
কিন্তু অদ্যাবধি ততৎ্কমশ্মে অবসর প্রার্থনা করিতে হইল |” ৮* 

প্রচলিত জানয়িক পত্রের তালিকা--১৮৫১, এপ্রিল. 

১৮৫১ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে 

নিম্নাংশ উদ্ধত হইল £-_ 
আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বপনান্ুকম্পায় এবং গ্র।হকবর্গ ও বদ্ধু বান্ধব মহাঁশয়দিগের অনুগ্রহে 

এবং সংবাদপত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আম্ুকুল্যে ক্রমে মাপিক সাপ্তাহিক হই! পরে দৈনিক হইয়াছে". 1 

আমর) এ স্থলে সংবাদ পত্রের ও অন্থান্য বস্ত্রীলয়ের শালিক! পাঠকবর্গের গোচর নিমিত্ত নিয়ে 
গ্রকাশ করিলাম। যদিও কির়দ্দিন গত হইল রেবেরগড লীং সাহেব যন্ত্রীল়্ সকলের তালিক। ইংরেজী 
ভাবায় প্রকটিত কারিয়াছেন তথাপি আমরা যন্ত্রালয়ের তালিক1 এ স্থলে গ্রকাশ করণ নিরর্৫থক বোধ করি 
ন1 যেহেতু মুদ্রীযস্ত্ের সংখ্যা অহরহই বৃদ্ধি হইতেছে অপর বাঙ্গালা যন্ত্র দকল কোথায় কত আছে ও 
তাহার সবিশেষ বিবরণ অপ্মদাদ্ির হবিদ্িত আছে অতএব এই তালিকায় পাঠকবর্গ অবশ্ঠই কিঞ্চিৎ 
অধিক জানিতে পাপিবেন। 

ংবাদ পজের নাম সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম নিবাস ও মাসিক মূল্য 
প্রাত্যহিক |-- সংবাদ প্রভাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শিষুলযা ১ 

পূর্ণচর্জোদর »  অদ্বৈতচশ্র আঢা আমড়াতল] ১ 

দিনাজ্তরিক 1-- সংবাদ ভাঙ্গর » . গৌরীশঙ্কর তক বাগীশ শোভাবাজার ১ 
এ পসসাগর ». রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় চোরবাগান ॥* 

অর্দ সাপ্তাহিক ।-- সমাচার চক্ট্রিক' ». রাঁজকৃধঃ বন্দাপাধ্যায় আঁড়পুলি ১ 
সংবাদ রদরাজ » গঙ্গীধর ভষ্টাচীর্ষা শোভাবাজার 1, 

সঞ্জনরগ্রন » গোবিন্দচল্দ্র গুপ্ত পাথুরিয়াথাটা |» 
বর্ধমান জ্ঞানপ্রদীয়িশী » বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দমান ॥* 

সাঞ্ধাহিক ।-- সংবাদ সাধুরঞন ,  ঈশ্বরচক্জ গুপ্ত শিমুল্যা ।* 

* সথধাংশু » কৃঞ্মোহন বন্দোপাধ্যায় শিমুলিয়া (* 
গবর্ণমেন্ট গেজিট ». জান মাসসন সাহেব শ্রীরামপুর ১ 
সতাপ্রদদীপ' , . টৌনসেও সাহেব শ্রীরামপুর ॥* 
সংবাদ বঞ্ধমান » কালিদান বন্দ্যোপাধ্যায় বদ্ধমান ১ 

« বর্ধমান চক্রোদয় এ ॥. 
রঙ্গপুর বার্তাবহ » গুরুচরণ শর্্ রায় রঙ্গপুর ০ 

পাশপাশি সিস্পিপ্পপপপপাাপদা০৩ পা স্পোিপপ পাশ 

* সংবাদ প্রভাকর--৫ই আগষ্ট ১৮৫১ (২১ শ্রাবণ ১২৫৮ )। 

১৩২৪ সালের 'সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকী'য় (২য় সংখ্যা, পূ. ৯২) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডক্টর 
শ্রীন্শীলকুমার দে লিখিয়াছেন £--““হধাংশু-_কৃষ্ণমোহন বহ্ৃ-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ঘবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫*); 
কষ্চমোহন বন্দযোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-হধাংশ নহে । কারণ, তাহার প্রকাশাক ১৮৫২1” এখানে 

হ্থশীলবাবু ঠিক-সভ সংবাদ দিতে পারেন মাই । “মুধাংশু) ও 'সংবদ হধাংশ নামে ছুইখানি স্বতন্ত্র কাগজ 

ছিল না! 

+পগ্ডিত মহেল্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন যে “সংবাদ পূর্ণচক্ট্রোদয়” ১২৪৮-৫১ সাল পর্য্যস্ত 
“সপ্তাছে বারজ্ররিক” প্রকাশিত হইত (“অন্মভূমি,_কার্তিক ১৩*৪, পৃ. ৩২৮)। তাহার কথার উপর 
আগা গ্বাপন করিয়। “সংবাদ পূর্ণচল্সোদয়? পত্রের ইতিহাসে (১৩৩৮, ৪র্ধ সংখ্যা, পৃ. ২৮৪) আমিও এটরূপ 
লিখিয়াছিলাম। কিস্তু উপরিউদ্ধংত অংশ-পাঠে এখন জান যাইতেছে যে "সংবাদ পূর্ণচল্রোদয় মাসিক 
হইতে সাপ্তাহিক এবং শেষে দৈনিকে পরিণত হয়, “বারতরক্মিক' হইবার কোন উল্লেখই নাই। 



বাবদ ১৩৩৯ ] 

অর্ধ মাসিক ।- 

মাসিক ।-- 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৫৭ 

নিত্যধর্দানুরঞ্জিক1 জীযুত নন্দকুমার কবিরত্ব পাথুরিয়াঘাট! ।* 

তত্ববোৌধিনী দেবেশ্রুনথ ঠাকুর যোড়াসাকো ১ 
কৌন্তরভকিরণ রাজনারায়ণ মিত্র শোভাবাজার ১ 
উপদেশক পান্দ্ি জে, তামস সাহেব বাহির রাস্তা %* 
সত্যার্ণৰ পাত্রি জে, লং সাঞ্থেব সজাপুর  /১, 
সব্ধশুভকরী মতিলাল চট্টোপাধায় বহুষাজার । 

[ শ্ীধুত পদ্মনাথ দেব শর্মা তাহার “আসামের পত্র-গত্রিক?, প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, 
ওর সংখা, পৃ. ৭৫) বাংলা সংবাদপত্রের যে-তালিক। অসমীয় ভাষার 'অরুণোদর় পত্র হইতে উদ্ধত 
করিয়াছেন তাহা 'নংবাদ পূর্ণচন্ট্রোদয়? পত্রের এই তালিক! অবলম্বনে সঙ্কলিত ] 

সাপ্তাহিক ।-- 

তিরোধান প্রাপ্ত 
সংবাদ কোৌমুদী ৮, 

» তিমির নাশক 
» হরধাকর 

» রত্াকর 

» রুত্বাবলী 

, সারসংগ্রহ 

» রত্তাবলী 
, অনুবাদিকা 

সমাচার দর্পণ 

অহাঁজন দর্পণ 
, সভরাজেন্দ্র 

সংবাদ স্ধাসি্ধু 
» গুণাকর ৯৯৪ 

» মৃতুযজয়ী 
» দ্বাকর 

» নিশাকর 
». মুক্তাবলী 

জ্ঞানান্বেষণ 

সংবাদ সৌদামিনী 
বজদূত 
জ্ঞানাপঞ্রন 

বেঙ্গাল স্পেক্টেটর 
তক্তিস্থচক ৮০০ 

পাষগুগীড়ন ৮০০ 
আক্কেল গুড়,ম 

ংবাদ রাজরাণা 
» কাব্যরত্বাকর *** 

সমাচার জ্ঞানদর্পণ ৮** 
বারাণসী চন্দ্রোদয় 

» ভৈরবদণ্ড 
সংবাদ ভারতবন্ধু 

* মনোরঞ্রন 

» সুজনরগঞ্রন 
» দিখিজয় 
» জগছদ্দীপক ভান্কর ৮** 
» মুরশিদাবাদ পত্তিক! ৮০ 

রাজা রামমোহন রায় 

কুষমোহন দাস 

প্রেমঠাদ রায় 

ব্রজমোহন সিংহ 
জগন্নীথপ্রসীদ মল্লিক 
বেণীমাধব দে 
মহেশচন্দত্র পাল 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
জান মার্সমন সাহেব 
ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 

জয়কালী বস 
মৌলবী আলিমোল্লা 
কালীশঙ্কর দত্ত 
গিরীশচক্দ্র বন 
পার্বতীচরণ দাস 
গঙ্গানারায়ণ বন 
নীলকমল দাস 
কণলাকান্ত ভট্টাচার্য 
রসিককৃঞ্ণ মল্লিক 

কৃষ্ণহুরি বনু 
ভোলানাথ মেন. 

চৈতন্যচরণ অধিকারি 
রামগোপাল ঘোষ 

রাঁমনিধি দাস 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

ব্রলনাথ বন্ধু 

গঙ্গানারায়ণ বনু 

ভারতচন্দ্র ভষ্টাচার্ধ্য 
উমাকাস্ত ভঙ্াগাধ) 

এ 

এ 

হাশমাচরণ বন্দে)াপাধ।ায় 
গোপালচন্্র দে 

হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যার 
দ্বারকানাধ দুখোপাধ্যায় 
মৌলবৰী বজরআালি 
রাজ। কৃকনাথ রায় 



১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-প্জিকা 

সংবাদ রত্ববর্ধণ 

জ্ঞানদীপিক! 
জ্ঞানসঞ্চানিণী পত্িকা 

জ্ঞানরত্বাকর 

অদ্ধ মাসিক |- _ ছর্জনদমন মহানবমী *+* 

মাসিক | হিন্দুধর্ চোদ 
শান্ত প্রকাশ 

বিদ্যাদর্শন 
সত্যসঞ্চারিণী 
জগদ্বন্ধু প'ত্রকা 
বিজ্ঞানসে বধি 
জ্ঞানসিন্ধু তরজ 
জানোদয় 

রসরত্বাকর 
দ্বরবীক্ষপি ক 

পুস্তকাঁদি মুদ্রাঙ্কন যন্ত্র । 
শব্দকল্পক্রম 
রোমেনাইজিং 
বিদ্যাকল্সক্রম 
জ্ঞানরত্বাকর 

জানোল্লাস 

বিদ্ধাব1সিনী 

জুধাদিদ্কু 
ক্ষীরোদসাগর 
তিমিরারি 

শরদিন্দু 
সধাধার 

কমলাসন 

সারসংগ্রহ 
জঞানকৌ মুন্বী 
বিধুমুকুর 
স্থপ্রিয়ার 
চল্োদয় 

জানরতাকর 

নিস্তারিণী 
শক্প্রকাশ 

এজলোইগ্ডয়ান 

রাজ রাধাকাস্ত দেব 

» কালীকৃষ্ বাহাছর 

কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাধামাধব শীল 
লঙ্্ীলারায়ণ চজ্র 

বিপ্রগগাস মালাকার 
রামকানাই দাস 
রামধন ভকত 

হরিনীরায়ণ গোস্বামী 

রাজকিশোর দে 

গুরুচরণ ধর 
কালীনাথ ঘটক 

রাজচত্ত্র ভ্টাচাধা 
রাধারষণ বস 

প্যারীমোহন বলগোপাধ্যায় 
রামচক্ কর্মাকার 

বনমালি প্রামাণিক 
গোবিন্দচজা দে 

সেরা জমাদার 

ভূতীয় সংখ্যা 

মাধবচজ্্জ ঘোষ 
তগবতীচরণ চট্োপাধ্যায় 
গঙ্গানারায়ণ বস্থ 
পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় 

গোবিনদচন্ত্র মুখোপাধ্যাক্ 
বিশ্বস্তর কর 
নীল কমল দাস 
মহেশ্চজ্্র ঘোষ 

নবীন্চজ্র থে 

ঠাকুরদাস বঙ্গ 

হরিনারায়ণ গে।ন্বামী 
জঙ্বীনারায়ণ স্ঞায়ালক্কার 
অক্ষয়কুমার দত্ত 

গ্যামাচরণ বন 

পীতানাধ ঘোষ 
গঙ্গাচরণ সেল 
রসিককৃঞ্ণ মন্ঘক 
র1মচন্জ্র মিত্র 

শোভাবাজার 

এ 

শিমুল্যা 
বটতল। 
আহ্িরিটোল। 
শিমুল্য। 
এ 

বড়বাজার 

পাথু রয়াখাট। 
শোভাবাজার 

আহিরিটোল। 
এ 

বটতলা 
এ 

নিমতলা। 
বহুবাজার 

গররাদপুর 

চু চূড়া 
শিমুল্য। 
বটতল) 
ফৌজদারী বালাখান। 

[তিরোধান প্রাপ্ত সংবাদপত্রগুলির বং 'মুস্তাক্ষন হস্ত্রে? তাঁলিক। ১৮৪১, ২২এ এপ্রিল তারিখের 
ইংলিশম]ান? পঞ্রে অনুষ্িত হয়, এবং 'ইংলিশম)ান' হইতে আবার ১৮৫১, ১1 মে তারিখের 'জেও অফ 
ই তিয়। পত্রে পুনমু জিত হয় ] 



বঙ্গানধ ১৩৩৯ দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৫৯ 

কানীবার্ত! প্রকাশিক। 

১৮৫১ সনের ১লা জুন তারিখে বারাপসীধাম হইতে “কাশীবার্ত। প্রকাশিকা' নামে 

একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায় £__ 

“আমরা সাতিশয় আহুনাদপূর্ধক প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গাল! বর্তমান শকের [ ১৭৭৩] 

১৯ জ্াষ্ঠ দিবসে শ্রীশ্রীঞবারাণলীস্থ বাগোবাহার নামক প্রস্তরের ষস্ত্র হইতে বাবু 

কাশীদাস মিত্র কতৃক “কাশীবার্ত। প্রকাশিকা” নামী এক অভিনব পাক্ষিক পত্রী 

প্রকটিতা হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ॥০ মাত্র ।৮% 

১৮৫৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে “কাশীবার্তা প্রকাশিক” পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক 

পত্রে পরিণত হয়। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে “বাঙ্গাল! পত্র হইতে নীত* বিভাগে এই 
অংশটি উদ্ধ ত হইয়াছিল £-_ 

“কাশীবার্ড৷ প্রকাশিকা। আমরা পরমাহলাদের সহিত কাশীবার্তা দৃষ্টে প্রকাশ করিতেছি 
যে আমাদিগের বিজ্ঞ প্রবীণ কাশী মুক্তি ভূমিস্থ সহষোগি মহাশয় পাক্ষিকী পত্রিকা 

সাপ্তাহিক করিতে স্থির করিয়া আগামি জানুয়ারি মাসাবধি প্রতি ইংরাজী মাসের 

১1৮1১৫।২২ বাসরে প্রকাশারস্ত করিবেন তাহাতে বিজ্ঞবর যেক্ধপ পরিপাটি করিয়া 

পাত্রীয় কার্য স্থসম্পন্ন করিয়া থাকেন তদন্থুসারে তাহার অবশ্তই শ্রমের আধিক্যতা 

হইবেক, কিন্তু দেশহিতৈষি স্বভাব প্রযুক্ত পত্রের পূর্ব যেরূপ মাসিক ॥০ আন! বা 

বাষধাক ৫ টাকা মুল্যাবধারিত ছিল তাহাতেই পক্র বিবৃত করিবেন, স্থতরাং 
ধন্ঠবাদের ভার্জন হইলেন। এবঞ্ আমর! কাশীপতির নিকট প্রার্থনা করি যে 

তিনি যেবপ শ্রীযুত বাবু কাশীদাসের প্রতি অহ্ুকৃল আছেন তন্্রপ অন্থকম্পায় কাশী 
বাবুর মানস সফল করেন। এবং অন্তর দেশীয় মহাশয়ের! তদীয় ক্রীয়মান পঙ্ঞ 

সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণে আগ্রহ হউন। শং।৮শ* 

ইহার কিছুদিন পরেই “কাশীবাত্ত। প্রকাশিক।” পত্রের গ্রচার রহিত হয়। কিন্ত 

১৮৫৮ সনে ইহ পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৬3 সালের ২৭এ মাঘ তারিখের “সংবাদ প্রভাকর' 

পঞ্ত্রে প্রকাশ £-- 

“কাশীবার্ত। পত্র পুনর্বার প্রকটিত হইয়। অতি উত্তমরূপে নিম্পাদিত হইতেছে, **'1৮% 

'কানীবার্ড! প্রকাশিকা পত্রের ফাইল ।-_- 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম £--১ম হইতে ১€শ সংখ্যা (পাক্ষিক )। 

+ সংবাদ প্রভাকর, ৩* জৈ)ষ ১২৫৮ (১২ জুন ১৮৫১)। 
+ সংবাদ পূর্ণচক্&্রোদয়, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ (১২ পৌব ১২৫৯ )। 
রি, মিত্র একখানি উর্গ, সাপ্তাহিক পত্রও কাশী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫২? ২১এ 

জানুয়ারি তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ £-- 
“কাশীবার্ত প্রকাশিক1 সম্পাদক বাবু কাশদান মিত্র কাশীষস্ত্রে কাশীধামে উর্দ ভাষায় পারন 

অক্ষরে 'আফতাবিহিচ্দ' নামে এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র গ্ুকটপু করিয়াছেন 1” 
1 “সাহিত্য-প্রসঙ্গ” হরিহুর শাস্ত্রী ।--বঙগসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ২য় থণ্ড। 
শান্্রী-মহাশয় লিখিয়াছিলেন ১--“কাশী হইতে 'কাশীবার্তী-প্রকাশিকা' পামে একখানি সাপ্তাহিক 

সংবাদপত্র বাছির হইত । ইহার ঠিক প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই ।” 
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সংবাদ ভ্ঞানোদয় 

“সংবাদ জ্ঞানোদয়” একথানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । ১৮৫১ সনের ৭ই জুন (২৫ ঠজাষ্ঠ 

১২৫৮) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৫১, ১৯ই জুন (২৯ জাষ্ঠ ১২৫৮) 
“সংবাদ প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন £-_- 

"আমরা গত দ্রিবসীয় প্রভাকরে সংবাদ জ্ঞানোদয় নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ 

পত্রের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতেছি, ষে বাবু 
চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় তৎপত্রের সম্পাদকীয় কশ্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, 

১২৫৮ সালের ২৫ জাষ্ঠ শনিশ্চরবাসরে ইহার জন্ম হইয়াছে, পরে য্থানিয়মে 

প্রতি শনিবারে প্রকটিত হইবেক, এই পত্রের মাসিক বেতন ॥*, অশ্রিম বাধষিক 
মূল; ৪ টাকা)” 

অল্পদিন পরেই “সংবাদ জ্ঞানোদয় বদ্ধ হইয়া যায়। পর বৎসর ( ১৮৫২ আগষট- 
সেপ্টেম্বর ) ইহ! পুনঃপ্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ :-_ 
"ভান্র, ১২৫৯।-"*জ্বানোদয় নামক পত্র পুনঃপ্রকাশ হয় 1৮৯ 

এবারও কিছুদিন পরে, সেই বৎসরেই কাগজখানির প্রচার রহিত হইয়া! ১৮৫৫ সনের 

১৩ই জানুয়ারি আবার পুনরুজ্জীবিত হয় । “সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশ 2 
“মাঘ, ১২৬১। শ্রীযুত বাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায় বর্তমান মাঘ মাসের প্রথম দ্িবসাবধি 

জ্ঞানোদয়” নামক মৃত পন্ত্রকে সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়। পুনর্বার প্রকাশ করিয়াছেন ।৮ণ, 

“বিদারত”, “সাম্যদণ্ড মার, 

এই ছুইথানি কাগজের প্রথমখানি সম্পাদন করিতেন তারাাদ শিকদার, এবং 

দবিতীয়খানি যুগলকিশোর শুক্র [স্থকুল]। ছুইখানি কাগজই অতি অল্প দিন 

জীবিত ছিল, কিন্তু ইহাদের সঠিক প্রকাশকাল এখনও জানিতে পারি নাই। ১২৬০ 

সালের ১ল! ৫বশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩ ) “সংবাদ প্রভাকরে” গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন,- 

«আমরা [গত বর্ষে প্রকাশিত বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের ইতিহাসে ] মৃত পত্রের সংখ্য। প্রকাশের 
স্থানে দুইটি পজ্ের নাম উল্লেখ করিতে ভূলিয়াছিলাম, অর্থাৎ তারাচাদ শিকদার 

মহাশয়ের প্রণীত “বিদ্যারত্ব" যাহা অতিঅল্প দ্িবসমাত্র জীবিত ছিল, এবং বাবু 

যুগলকিশোর শুক্র মহাশয়ের প্রকাশিত “সাম্যদণ্ড মার্ত্' নামক পত্র যাহা অধিক 

কাল পাঠকদিগের দৃষ্টিপথে বিচরণ করে নাই ।” 

সাময়িক পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি-_-১৮৫২, ১২ এপ্রিল 

১৮৫২ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বশাখ ৯২৫৯) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্ত্োদয়' পত্র 

হইতে নিয়াংশ উদ্ধত হইল :_- 

* “১২৫৯ সালের সাণ্ৎসরিক ঘটনার বিবরণ*_ সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)। 

1 “১২৬১ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_-সংবাঙ্গ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬২। 



বঙ্গান্দ ১৩৩৯ ] 

প্রাত্যহিক ।-- 

দিনাস্তরিক | 

অদ্ধ সাপ্তাহিক 1-- 

সাগ্ডাহিক 1: 

অর্ধমাসিক ।--. 

মাসিক ।- 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৬ 

চলিত সংবাদ পত্রের ও তদধ্যক্ষদিগের নাম ধাম এবং মুল্য । 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর 

» পুর্ণচজ্রোদর 

সংবাদ ভাক্কর 

» রিসসাগর 

সঞ্চার চত্দিক! 

সংবাদ রসরাজ 

বদ্ধমাধন জ্ঞানপ্রদ্দীয়িনী 

গবর্ণমেপ্ট গেজেট 

সমাচার দর্পণ 
সংবাদ সাঁধুরঞ্রন 

জ্বানোণয় 

, বর্ধমান 
বদ্ধন।ন চন্দ্রোদয় 

রঙ্গপুর বাত্তীবহ 

নিত্যধন্মানুরপ্রিকা 
জ্ঞানদর্শন 

ভত্ববোধিনী পত্রিক। 
উপদেেশক 
সত্যার্ণব 

* বিবিধার্ণ সংএহ 
* জ্ঞানারুণো দয় 

টি 

ব্ীধূত গৌরীশস্কর ৬কবাগীণ 
রঙ্গলাল বনোযাপাধ্যায় 

58 

চর 

85 

এযুত নন্দকুনার কবিরত্ব 

চা 

৭ 

ষ্ঠ 

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য 

রাজবুষঝ বন্দোপাধ্যায় 

গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্য 
বিশ্বেশ্বর বন্দে 

(ভ, সি, মাধসান 

টৌনসেও নাহেব 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

চন্দশেখর মুখো। 

কালীদাস বন্দে্োপাধ্যায় 

দিগাশ্ধর [ নীপান্ধর ] 
মুখেশপাধায় 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পারি তামস সাহেব 
জে, লং সাহেব 

রাজেন্দ্লাল মিল্র 

রামচক্দ কর্মকার 

শিমুল্যা ১ 
আমড়বতলা ১ 

শোভাবাজার ১ 

খিদ্বিরপুর ॥* 

কাশীপুর ১ 

শোভাঙাজার ॥০ 

বদ্ধমান ॥* 

শ্রীরামপুর ১ 

এ ১ 

শিমুল্য। ৯ 
বহুবাজার ॥* 

বধ্ধমান ॥ 
এ 0, 

রঙ্গপুর 1০ 

পাথুরিয়াঘাটা ।* 
1৩ 

যোড়াসাকো ১ 
বাহিররাস্তা %ৎ 
মবজাপুর /১৩ 

চড়া ৬/৯ 

শ্রীরামপুর ॥ 

গত বৎসরের মধ্যে নিমের লিখিত কয়েক খান সংবাদ পত্র প্রকাশ রহিত হয়। 
সর্ববশুভক নী 

সত্য প্রদীপ 
সংবাদ স্ধাংশু 

» সজ্জনরঞজন 
কৌন্ভ কিরণ 

শ্রীযুত মতীলাল চট্টোপাধ্যায় 

29 

2 

টোৌনসেও্ড সাহেৰ 
কুষ্ধমোহছন বন্দ্যোপাধ্যায় 

গোবিন্দচজ্ গুপ্ত 

রাজনশারায়ণ মিত্র 

বহুবাজার 

শ্রীরামপুর 
হেছুয়। 

পাথুরিরাঘাটা 
শোভাবাজার 

“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে”র ন্যায় ১৮৫২১ ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের 

ংবাদ প্রভাকরেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ 'বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের সঙ্গে তৎকাল-প্রচলিত, 

ও «১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত' সাময়িক পত্তের দুইটি তালিক। প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । এই 
সংখ্য। “সংবাদ প্রভাকর; সংগ্রহ করিতে না পারিলেও গুপ্ত-কবির রচনার ইংরেজী অন্গবাদ 

আমার হস্তগত হইয়াছে । বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তটি ১৮৫২১ ৮ই মে তারিখের 

“ইংলিশম্যান এগ মিলিটারি ক্রনিক”, এবং তালিকা ছুইটি ১৮৫২, ১৫ই এপ্রিল তারিখের 

“বেজল হরকর এণ্ড ইণ্ডিয়া গেজেট? পত্রে অনুদিত হয়। 
পাপ পি 

 * গত বৎসরের মধ্যে * এই চিহ্িত কয়েক খান গত্র প্রকাশ হয়। 
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১৮৫২, ১২ই এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকরে" গুপ্ত-কবি তৎকাল-প্রচলিত 

সাময়িক পত্রের যে তালিক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত সংবাদ পূর্ণচন্রোদয়ে”র 

উপরিউদ্ধত তালিকার মিল আছে, কেবল “কাশীবার্তী গ্রকাশিকা” ও “মেদিনীপুর ও হিজিলি 
অঞ্চলের অধ্যক্ষ এই ছুইখানির নাম “সংবাদ পূর্ণচক্ত্রোদয়ের তালিকায় বাদ পড়িয়াছে। 

১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত” যে-সকল সাময়িক পত্রের উল্লেখ গুপ্ত-কবি করিয়াছেন 

তাহাদের মধ্যে 'জ্ঞানদর্শন' ও “বর্ধমান চক্দ্রোদয় পত্রের নাম “সংবাদ পূর্ণচজ্ঞ্রোদয়” পত্রে 

প্রকাশিত “তিরোধানপ্রাঞ্ত' কাগজগুলির তালিকায় স্থান না পাইয়া ভুলক্রমে “তৎকাল- 

গ্রচলিত, সাময়িক পত্রের তালিকার অন্তভূক্ত হইয়াছে । 

গুধ্ত-কবি লিখিয়াছেন, “১২৫৮ সালে ৭ খানি নৃতন কাগজের জন্ম হয়; তাহাদের 

মধ্যে একখানির মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল।” এই সাতখানি কাগজ বোধ 

হয়,-“মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ 'জ্ঞানারুণোদয়, “সমাচার দর্পণ,» 'কাশী- 

বার্তা প্রকাশিকা,) পিংবাদ জ্ঞানোদয়,, “বিবিধার্থ-সঙগ,হ ও 'জ্ঞানদর্শন, | 

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে,র তালিকায় মাত্র চারিখানি কাগঞ্জকে তারকা-চিহ্িত করিয়। 

নৃতন কাগজ বল! হইয়াছে। 

সংবাদ বিভাকর 

১৮৫২ সনের ১৫ই জুন (৩ আধাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবার ) “সংবাদ বিভাকর+ নামে 

একখানি অর্ধ-সাপ্তাহিক পদ্দের প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন-_ 

মনোমোহন বন্থ ঃ ইনি কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
১৮৫২, ১৭ই জুন তারিখে “সংবাদ পৃর্ণচন্দ্রোদয় লেখেন £- 

«আমর। আহলাদ পূর্বক পাঁঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধধি শ্রীযুত 

বাবু মনোমোহন বন্থ কোং কতৃকি “সংবাদ বিভাকর নামক অঞ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ 
পত্র অর্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারস্ত হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় 
এবং পত্রের রচন। উত্তম হইয়াছে ,** 1৮ 

পর বৎ্সরেই কাগজখান বন্ধ হইয়া ষায়। “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ £-- 

£*১২৬০। বৈশাখ । সংবাদ বিভাকর' বিভাকরস্থত সনে গমন করেন 1১৯ 

সংবাদ শশধর 

*সংবাদ শশধর" নামে সাপ্তাহিক পত্রথানি ১৮৫২ সনের ৬ই জুলাই প্রথম প্রকাশিত 

হয়। ইহার অনুষ্ঠানপত্র “নংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহার অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত করিতেছি £-_ 
*.*অস্মদাদি “সংবাদ শশধর” নামক সাপ্তাহিক এক অভিনব পত্র সন ১৮৫২ খ্রীষ্টাবের 

জুলাই মাসের ষষ্ঠ দ্রিবসাবধি ব। সন ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আবাঢ় মঙ্গলবারাবধি 
প্রতি মঙ্গল বাসরে শ্রীরামপুর চত্দ্রোদয় যঙ্ক্রে প্রকাশ করণে উদ্যোগ করিয়াছি 
তৎপত্রে ইংরাজী প্রসিদ্ধ 'এনসাইক্লোপিভিয়া ত্রিটেনিকা, অর্থাৎ বিবিধ সন্ধিদা। 

* “বাৎসরিক সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্র" সংবাদ প্রভীকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৮৫৪, ১৩ এশ্রিল )। 
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মুক্তাবলি আবলি ক্রমে মূল ইংরাজী ও তদর্থ সাধারণের অনায়ামে বোধগম্য 

প্রচলিত ভাষায় অন্থবাদ সহ সমন্ত দেশ বিদেশীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় উক্তি ও 

আইন নজীর প্রভৃতি সমস্ত উপকারক বিষয় সময়ে স্বদৃশ্ঠ স্থদীর্ঘ কাগজে অত্যন্প 

মূল্যে প্রকাশ করিব.*.* । শ্রীকালীদাস মৈআ্। তথা শ্রীহরচন্দ্র কর্মকার | চক্দোদয় 
যন্ত্রাধাক্ষ সম্পাদক ।১* 

১২৫৯ সালেই এই সাপ্তাহিক পত্রখানির অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৮৫৩ সনের ১২ই 

এপ্রিল (১ বশাখ ১২৬০ ) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন £-_ 

“গত বৎসর ' কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে । «শশধর* নামে শ্রারামপুরে যে এক 

বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্জন্ন হইলেন 1” 

বিশ্ববিলোকন 

১২৫৯ সালে (১৮৫২ সনে?) বিশ্ববিলোকন” প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব 
সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১২৫৯ সালেই কাগক্পধানি অদৃশ্য হয়। ১২৬০ সালের ১ল। বৈশাখ 

(১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে" গ্প্ত-কবি লিখিয়াছিলেন £__ 

“গত বৎসর যেমন কয়েক খানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমীন আবার কয়েক খানি পল্র 

প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।.***বিশ্ব বিলোকন' নামে একখানা চারিইয়ারী পত্র হইয়াছিল, এ 

বিশ্ব বিলোকন কিছুদিন বিশ্ব বিলোকন করিতে করিতেই দৃণ্ত পথের অতীত হইলেন ।” 

সগাঁচার পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি--১৮৫৩, ১২ এপ্রল 

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল €১ €বশাখ ১২৬০) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' 
তৎ্কাল-প্রচলিত এবং তৎপুর্বে মৃত সাময়িক পন্দ্রের ছুইটি তালিক। প্রকাশিত হয়। 

স্বত পত্রের নাম 

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের পূর্বে মৃত সাশয়িক পত্রের একটি তালিকা এখানে 

দিতেছি । এই প্রবন্ধের ১৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায়ঃ ১৮৫১ সনের এপ্রিল মাসের পূর্বে তিরোধান” 

প্রাপ্ত সাময়িক পত্রের একটি তালিক। “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে উদ্ধত করিয়াছি। 

সেইগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া, “সংবাদ প্রভাকর” হইতে বাকী মৃত পক্রগুলির নাম 

এখানে উল্লেখ করিব। এখানে একটি কথ! বলা দরকার। “সংবাদ প্রভাকর, বা 

“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রে প্রকাশিত মৃত পত্রের তালিকায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বাঙাল 

গেজেট*এর উল্লেখ নাই 1-_ 
৫৪8.) সর্র্বরসরঞ্জিনী, ৫৫1 দিনমণ্প, ৫৬ । সত্যধশ্থ প্রকাশিকা, ৫৭) আয়ুর্ধেদ দর্পণ, ৫৮। 

জ্ানঘর্পণ, ৫৯। সঙ্জনরগ্রদ, ৬০। স্ধাঁংশু) ৬১। কৌন্তচ-কিরণ, ৬২ | সত্যাপ্রদীপ, ৬৩) সর্ধাগুভকরী, 
£৬৪। হিন্দু বন্ধু, ৬৫। বর্ধমান চক্রোদয়। ৬৬1 জ্ঞানচক্রোদয়, ৬৭1 বিদ্যার, ৬৮। সামাদ মার, 
৬৯। সমাচার দর্পণ [1 ৩য় পর্যায় ], ৭০1 জ্ঞানারুণোদয়। ৭১) সংবাদ শশধর, ৭২। সাগর, ৭৩। 

পুরাতন চক্দ্রিক!। ৭৪ | বিশ্ববিলোকন, ৭৫। মেদিনীপুর ও ছিজিলি অঞ্লের অধ্যক্ষ, ৭৬। জ্ঞানোদয় 

[২য় পর্ধ্যায় ] 

* সংবাদ পূর্ণচল্সোদয়, ৬ মে ১৮৫২ (২৫ বৈশাখ ১২৫৯ )। 

. ২২ 
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জীবিত পত্রের নাম 

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল €১ €েশাখ ১২৬০) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে, 

তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক পত্রের এই তালিকাটি মুদ্রিত হইয়াছে ২-- 

সংবাদ প্রভাহর ৬৭ দৈনিক তত সংবাদ পত্র 

সংব'দ পূর্ণচ্জাদয় দৈনিক সংবাদ পত্র 

সংবাদ ভাঙ্ক র ০ বারহ্রয়িক *** সংবদক্্র 

তক্তনে ধনী পন্স্রিক1 5০ মাসিক ও ধর্ম পত্র 

নিতাধশ্মানু ভিজ? ৮০5 পণঙ্সষিক ১৯৪ ধর্দ্ পত্র 

গ্বর্ণহেণ্ট গেজট *** সাপ্তাহিক ০৪ আইন পত্র 
সংবাদ ধান ৯০৩ সাপ্তাহক ৪৪৪ ংবাদ পত্র 

রঙ্গপৃব ব ত্বাবন্ ৪ সাপ্ত'হিক ধু 

বঙ্দধমশন জ্ঞ নপ্রদারিনী ৯৮৪ সাপ্তাহিক ঁ 
সংলান বগ্দয'ন ০ সাপ্তাঠিক নহ খর 

সম্থায ত্ানণদয় ৯০৩ সাপ্তারিক রী 

ক।শী 'র্ব। প্রকাশিক। নি সাপ্তাহিক এ 

সংবাঞ্গ রসতাঙ্ষ অর্দ লাপ্রঠিক ৮৬০ ধঁ 

সংলখগ 'ব.ণকর রি অদ্দ সাপ্রাহিক এ 

নুন সমাণার চত্ত্রিকা 5৪ অর্দ পপ্তাহিক ঞঁ 
উপ-দশক ৮৯৪ মাদিক রা ধর্দপৃন্তক 

স্যার্ণৰ 7 মালিক ঁ 

বিবিধ 'র্থ সংগ্রহ হি মাইক নাঁল' বিষয়ক 

ধর্দগান ৮০০ মানিক নানা বিষয়ক 

পাষণ্ড দলন 

৮৫৩ সনের শেষাবেষি পাষগুদলন' প্রকাশিত হয় । “সংবাদ প্রভাকে? প্রকাশ," 

“অগ্রহায়ণ, ১২৬০ । ' পানওড দলন" নাষে একখানি অদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কয়েকবার 

প্রকাশ হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে ।৮% 

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র 
দুরবীক্ষণিকা 

১৮৫০, জুন (?) মাসে 'দৃববীক্ষণিক। নামে মাপিক পত্রধানি প্রথম প্রকাশিত হয়। 
“সংবাদ প্রভাকর+ লিখিঘ্াছিলেন,_- 

“আষাঢ়, ১২৫৭।"*"দুরবীক্ষণিক! নায়ী এক মাসিক পত্রিকা প্রকটিত] হয় ।*্ণ* 
শ্রীরামপুর হইতে প্রগারিত সাপ্তাহিক “সতাপ্রশীপে” ১৮৫০, ৬ই জুলাই (২৩ আধাঢ় 

১২৫৭ ) তারিখে দুরবীক্ষণিক] সন্ধে লখিত হইয়াছিল,-__ 
“দূরবীক্ষণিক! প্জ। খিদিরপুব নিবানি শ্রীদুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত 

নামান্কিত এক পত্রিকা] আমারদের নিকটে (প্ররণ করিয়াছেন। এ পত্র এদেশীয় 

বিদ্যান্রাগি কতিপয় মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে এবং তাহারা তত্প্রকাশের 

€ “পন ১২৬৯ সালের সমস্য.ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_সংবাল প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ :১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)। 

+ "সন ১২৫৭ সাঙের সমুবয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" সংবাদ প্রতাকর, ২ বৈশাখ,১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১)। 
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এই অভিপ্রায় লিখিয়াছেন । এই পত্র 'নানাপ্রকার বিদ্য। দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, 
অর্থাৎ ভূগোল, ভূতত্ব, জ্যোতিষ, রত্বাকর, রসাহন এবং পদার্থ প্রভৃতি নান প্রকার 

বিদ্যা ইহার অঙ্গীভূত হইবেক। প্রাপ্তিমত অনেক দেশের-_বিশেষত্ঃ ভারতবর্ষের-- 

প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস প্রক্কাশ করা ষাইবেক। কেবল নিয়মিত বিদ্যা 
মাত্র প্রচার দ্বারা দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, এজন উপস্থিতমতে রাজ- 

সংক্রান্ত নান! প্রকার বিষগ্েরও আন্দোলন করিতে হইবেক। যখন পত্রিকাকে 

“দু বীক্ষণিক” নামে প্রণীত করিগাছি, তখন দুরকে জ্ঞাপন করা আমারাদগের 
তাৎপর্ধ হইয়াছে; অতএব ভারতবর্ষ দে প্রাচীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজনিয়ম 

এবং অবস্থার বিবরণ কপিতেও যত্ব করিব ।১** 

দুরবীক্ষ ণকার প্রথম সংখযাতে সম্পাদক মহাশয়ের! বিদ্যার ক্রমশঃ ইতিহাস 
বিষয়ে সংক্ষেপে লিখির়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে অতিপূর্বং কালে যে কবি 

ও জে]তির্বেত্ত। ও গ্রন্থরচক প্রভৃতি ছিলেন তাহারদের কাধ্য বিষয়ে লিখিযাছেন । 

পরে স্্ষ/গ্রহের বিষয়ে ক্যোতবেত্তার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার 

সংক্ষেপ লিখিয়াছেন ।” 

সত্যার্ণব 

'সত্যার্ণব একখানি মালিকপত্স । ইহার প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়--১৮৫* সনের 

জুলাই মাসে । এই সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল, 

«আমর! সঙ্কল্ল করিলাম যে অন্যাবধি ম।সে২ “সত্যার্ণব নামে এক পত্ত্রিক। প্রকাশ করিব। 

ইংলত্তীয় ধম্মনভার কংক জন যাক্জক এই পনের অধক্ষ তা] করিবেন ।» 

£সত্যার্ণব সম্পাদন করিতেন পাদরি লং। “এই পুস্তক শ্রযুত রেবরণ্ড জে লাং 

সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত হইয় থাকে, তাহাতে বোধ হয় কয়েক জন বাঙ্গালি ভদ্র 

মন্ুষ/ তাহার সাহাধা করেন” (সমাচার চাঁজ্্রকা, ৩১ আফাঢ় ১২৫৮)। কাগক্খানি 

কয়েক বর্ষ চলিয়াছিল। 

এল-ার্ণব,-ণব ফাইল-- 

কলিকাতা এশিয়াটিক সোনাইটি ১--১৮৫০-৫২ 
কলিকাতা ইম্পিরয়াল লাংক্রেরি ১১৮৫০ জুপাই--১৮৫২ জুন । 

সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা 

১২৫৬ সালের ফাল্তন মাসে কলিকাতা “ঠনঠনীয়ার ৮রামচন্ত্র চন্দ্রের ৫৮ সংখাক 
ভবনে” 'সর্বশুভকরা সভ।' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সহ্ঃগণ ১২৫৭ 

সাসের ভাদ্র মাসে ( আগষ্ট ১৮৫০ ) “সর্বশুভকরী পত্িক।* নামে একখানি মাসিক পাত্ক! 

প্রকাশ করেন ॥ পত্তিকার ক.দশে নিয়লিখিত ক্লোকটি শোভ। পাইভ ২₹- 

“অশ্বমেধসহন্রঞ্চ সতাঞ্চ তুলয়া ধতম্। 

অন্বমেধসহনাত, সত্যমেবাতিরিচযতে ॥* 



১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ তৃতীয় 'সংখ্যা 

প্রথম সংখ্যার গোড়াতে পত্ত্িকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্থন্ধে যাহ! লেখ। হইয়াছে তাহার 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £-_ 

“আমরা কএক জন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া! গত ফাল্তন মাসে সর্বশ্তভকরী নামে এক 
সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে; বহু কালাবধি 
আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তন্দবারা এতদ্দেশের 
বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে 

এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানছনারে 

তদ্বিষয়ে যত্ব কর! যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্ষল্লিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্বশুভকরী 

কত দূর পধ্যস্ত কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। আমরা এই 
যে ছুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা! প্রচার 

তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে 

আরস্ভিলপাম । এবং ইহাকে সভার প্রতিব্ধপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়। তদীয় সর্বশুভকরী 
নামদ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম । 

কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে 
কৌলীন্তব্যবস্থা, বিধবাঁৰিবাহপ্রতিশেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি 
বিষম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরারুত হইলে 

এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে । উল্লিখিত বিষয় 

সমৃহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা! প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। 
এবং এই পত্রিকীতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক.:.।৮ 
«সর্ববশুভকরী পঞ্জিক।” প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১০ পৃষ্ঠা । ইহার মাসিক চাদ! সম্বন্ধে 

পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের «বিজ্ঞাপনে আছে £-- 

এই পত্রিকার মুল্যের বিষয়ে সর্বশুভকরী সভা কোন নিয়ম নিদ্ধারণ না করিয়া গ্রাহক 

মহাশয়দিগকে জানাইতেছেন, তাহার! শ্রদ্ধা করিয়া মাসিক।* চারি আনার অন্যুন 
যে কিছু দান করিতে ইচ্ছ! করিবেন পত্র দ্বারা তাহ! সম্পাদকের বিদ্দিত করিবেন । 

এবং তীহাদ্দিগের সেই দান সর্ধশুভকরী সভা সাতিশয় আদর পূর্বক প্রতিগ্রহণ 
করিবেন ।” | 

«সর্বশুভকরী পত্রিকায় "সম্পাদক বলিয়া মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকিত। 

ইহার প্রতি সংখ্যার কলেবর একটি করিয়! দীর্ঘ গুবন্ধে পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের 
নাম থাকিত ন।। প্রথম সংখ্যায় «বাল্যবিবাহের দোষ” এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন 

শকাবাঃ ১৭৭২) দন্ত্রীশিক্ষা”* নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের, এবং দ্বিতীয়টি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচন] বলিয়া শত্তৃচন্দ্র বিদ্যারত্ব ত্বাহার 
সহোদর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচবিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :-_ 

"হিন্দু কালেজের সিনিয়র ভিপার্টমেণ্টের ছাব্রগণ এঁক্য হইয়া সর্ধবশুভকরী নামক মাসিক 
সম্বাদপত্জিক! প্রকাশ করেন, উক্ত সম্ধাদপত্রের অধাক্ষ বাবু রাজকুষ্ণ মিত্র প্রভৃতি 

* এই স্ত্ীশিক্ষাণ প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ ১৮৫ ৪ ১৯এ অক্টোবর তারিখের “সত প্রদীপ” পত্রে উদ্ধত হুইয়াছে। 



বঙ্গান্ম ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৬৭ 

[ বিস্তাসাগরকে ] অন্থরোধ করিয়া বলেন, আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম 

কি লেখ! উচিত তাহা আপনি ম্বয়ং লিখিয়। দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা 

প্রকাশ হইলে কাগজের গৌরব হইবে, সকলে সমাদরপূর্ববক কাগজ দেখিবে । উহাদের 
অনুরোধের বশবর্তী হইয়া প্রথমতঃ বাল্য বিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা 

করিয়াছিলেন তাহার লিখিত এ কারণ তত্কালীন কৃতবিদ্যলোক মাত্রেই 

সমাদরপূর্ববক সর্বগ্তভকরী পত্রিকা পাঠ করেন। পর মাসে মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন ।৮ (বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, পৃ. ৮২-৩)। 

আমর! এই ছুইটি প্রবদ্ধেরই অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
“বাল্যবিবাহের দোষ ।--.**কত বয়সে মনুষুপদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমর) এই বিষয়ের 

আলোচনা করি তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মন্ুবে্ের জন্ম কাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পধ্যস্ত 

মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা । অতএব বিংশতি ব্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহ কর্ম নির্বাহ হয় তবে 
বিধবার সংখাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিত। মাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও 
হইতে পারে। যেহেতু অন্মন্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তর রূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে 
বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্ত যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহুন করিতে হয় তা! 
কাহার না অনু *ব গোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার । এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার 
পক্ষে জন শুষ্ত অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমন্ত হুখ সাঙ্গ হইয়া যাগ । এবং 
পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের নমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিন্ব। 
সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়? যায় তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ 
নীরস রসনাগ্রে গণ্,যমাতর বারি বা উষধ দানেরও অনুনতি দেন না। অতএব যদ্দি কোন বালিকা 
অনাথ। হইয়। এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় প:তত। হয়, যাহ1 বাল্য বিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে 
বিবেচন। কর তাহার সমান দ্ুঃখিনশী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রক্মচধা 
ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহ করণ দুক্ষর হয়, সেই দুশ্র ব্রতে কোমপাঙ্গী বালিকণকে 

বাগ্যাবধি ব্রতী হুইতে হইলে তাহার সেই ছুংথদগ্ধ জীবন যে কত ছুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণন। 
দ্বারা তাহার কি লানাইব। আমর! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি এই কূপ কত শত হুতভাগ কুমারী 
উপবাস শর্বরীতে ক্ষুৎপিপাপায় ক্ষামোদরী শুঞ্ততালু ল্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া! যায়, তথাপি 
কোন কার্াণক ব্যক্তি তাহার তদৃশ শোচনীয়াবস্থীতে করুণ দর্শাইয়। নিষ্ঠ র শাস্ত্রবিধ ও লোকাচার 
উল্লজ্ঘনে সাহন করিতে চাহেন না । আর ই অভাগিনীগণেরও এমত সংক্ষারের দৃঢ়তা জন্মে যে দি 
প্রাণবারুর প্রয়াণ হইক্প যায তাহাও ম্বীকার, তথাপি জলবিন্দু মাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। 

অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংক্কারাদি দ্বার! পিত। মাতার সন্তানদ্বিগকে পরিরক্ষণ কর! 
উচিত তৎকালে পরিণম দ্বারা পরগৃছে বিসর্জন দিয়া এতাদূৃশ অনীম ছঃখ সাগরে নিক্ষেপ কর! 
নিতান্ত অন্তাধ্য কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধব1 স্ত্রী থাকিলে বে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা! আছে 
বিবেচনা করিলে তাহ। সকলেই বুঝিতে পারেন । বিধব! নারী অজ্ঞান বশতঃ কখন কখন সতীত্ব 
ধশ্বকেও বিশ্বৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোৌকাপবাদভয়ে জণহত) প্রভূত অতি 
বিগহ্িত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্পবয়সে যে বৈধব্য দশ। উপস্থিত 
হয়, বালাযবিবাহছই তাহার মুখ্য কারণ। ক্তরাং বাল)কালে বিবাহ দেওয়! অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের 
কন্ম ৷” 

'স্ত্ীশিক্ষা। ।--'*তম্ত্রীলোকের বিদটাভ্যান, ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহ1 
কেবল অবহৃজ্ঞতা ও অদুরদশিত নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস 
এছ দেখিতে পাই, ভারত র্যা কামিনীগণের! নানাবিধ বিদণার আলোচনা করিতেছেন । মহধি 
বাল্ীকির শিষ্যা আত্রের়ী গুরু সন্গিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যুহ দর্শন করিয়। জনস্থানস্থিত ভগবান্ 
অগন্ত খর পুণ শ্রমে পাঠার্ধিনী হইয়া! উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান ব্র্মবিদ্বান্ ফাজ্ঞবক্থ্য গার্গা ও 
মৈত্রেরীকে সম্বোধন করিয়া ব্রন্মিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দনী গুণবতী রুক্সিণী 
শিশুপালের সহিত পা ণগ্রহণরূপ জনিষ্টাপাত দর্শন করিয়] শ্বহন্ডে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়৷ দ্বারকাপতি 
প্রীকৃ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদ্য়নাচার্যের নন্দিনী পর্ধধশান্ পারদরিনী লীলাবতী শক্করাচার্ষের 
স্বিখিজয় প্রস্তাবে স্বভর্বী। মগ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্ষ্যের বিচারকালে মধাস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্বপক্ষ 
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ও *ত্তর পক্ষ সমর্থন কবতেন্ধেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আাঙ্েন, কর্ণাটরাঁভমহিবী ও মহাকবি 
কালনশসপত়ী এবং বাভটদৃহিত অতণয় শণ্ডিধাচিলেন। আর [শ্বর্ধবী গঙ্গাবাকা গা নাম এক 
ধর্ম" [পরেও গ্রন্থ «চ-1 গারয়। চিরন্তনী ঝাত্তি স্থাপন ক্রিয়াঞ্েন। পনা গ্যোতিব শ্ান্ধে এমত পণ 
হইরাছিলেন যে তাহার নিবদ্ধ বচন দকল প্রপিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রশ্থকারদিগের গ্রন্থ প্রমাণরূপে পরিগণিত 

হইয়াছে । আমরা সাহস করি বতে পাবি আপত্তিকারক্ মহাণয়েরাও এ পলা তনেক বচন 

অব'্ত আছেন এবং তদ্গুপারে বিবাহাদি শুচকন্েঃ দিনও কগ্র নির্ধারণ করয়ণ থফেন। তনেকে 
বক্ষে দিয়াছেন, কিছুকাল হইল হঠী বদ্যালঙ্কা। নামে প্রশ্দ্ধ এক রণ ব'রাণসীহ্ত্রে মঠ নিশ্মাণ 

কিয়) ভরি ভূরি ছাত্রদশকে বিদাদান করিয়াছেন । আমরা অনুনন্ধান করিয়া আরে? কতকগুলি 
প[ও ১ ঝনিঠার নাম উল্লেখ করিতে পারি কে'ল পাঠকবর্গের। বিরক্ত হইবেন ভা বয় বিরত রহিলাম 1”, 

*সর্বশুভকরী পত্জিকাঃর প্রথম ছুই সংখা প্রকাশের পর সর্ধবশু5ভকরী সভায় গণ্ডগোল 

উপস্থিত হয়। «সভার বীক্জম্বূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভাগণ অকৌশল 

করিলেন ।” তৃতীয় সংখা। প্রকাশে বছ বিলম্ব দেখিয়া ১৮৫১ সনের ৪ঠ জানুয়ারি তারখের 

“সভা প্রদীপ” পত্রে একখানি প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যা ১৮৫১ হনের 

ফেব্রুারি মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে । পরবর্তী ৩র। মার্চ তারিখের 

«সংবাদ পূর্ণ 5ক্দ্রোদয়ঃ পাঠে এই সংখণার বিষয়বস্তর আভাস পাওয়া যায় ২-- 

“পর্বশুভকরী পত্রিকার তৃহীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে যে এক ম্ুদীর্ঘ ও যুক্তি 

লিচ্ধ প্রকাশ হইয়াছিল*-৯ 

*সর্বশডকরী পত্রিকার চতুর্থ সংখ্য। প্রকাশিত হয় পরবর্তী এপ্রিল মাসে । ১৮৫১, 
২৬এ এএপ্রল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ ১7 

«আমর। গত দিবস ঠবকালে “সর্ধবশ্তুভকরী পন্িকা”র চতুর্থ সংখ্যা প্রার্ধ হইলাম, তাহ! 

কেবল মদ্য এবং মাদকদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়'ছে ।” 

*সর্বশুভকরী পাত্রকা'র আর কোন সংখা? প্রকাশের সংবাদ পাই নাই । ১৮৫১ 

সনেই কাগজখানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কফেক বংসর পরে আবার উহ] পুনঃ- 
প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে । বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 

একসগু 'নর্শুভকরী পত্রিক।” আছে; তাহা '*১মখণ্ড। ৩য় সংখ্য।। আাবণ ১২৬২) 

ইং আগষ্ট ১৮৫৫)? 

১৮৫৬ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখের “সংবাদ প্রভাকরেঃ আর এক খণ্ড পসর্বশুভকরী 

পত্রিকা'র পরিচয় পাইতেছি। “সংবাদ প্রভাকর” লিখিগ্াছেন £-- 
* এসর্বশু ভকরী' নামী মালিক পজক্কার তৃতীয় সংখা। প্রাপ্ত হইয়। পাঠানস্তর পরমানন্দ লাভ 

করিলাম, এ পত্রের রচনা! অতি উত্তম এবং তাহাতে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ 

সকল প্রকটিত হইতেছে, প্রাথনা করি এই «সর্কশু ভকরী), সর্ব শুভকরী হইয়া 

চিরস্থায়িনী হউক, আমরা পাঠকগণের গোচরার্খ উক্ত পত্র হইতে প্রথম প্রবন্ধটি 
নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করুন। 

“সম্পাদকীয় কারা । 

দেখ কাল বাবহার অন্থসারে বর্ধমান সময়ে কোন কাধ্য যথার্থ ক্পে সম্পাদন করা 

অতীব কঠিন, যেহেতু অধিকাংশ লোকই খোসামোদের বশ, খোসামোদ 
না করিতে পারিলে জন সমাজে প্রত্ষ্ঠাভান হওয়া! স্বকঠিন। তনধ্যে 



বঙ্গা্য ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৬৯ 

সম্পাদকীয় কার্ধয যে কি পর্যন্ত গুরুতর তাহা প্রান সকল সম্পাদকই জানেন, 
পক্ষপাত শুন্য না হইলে উক্ত কার্য প্রকৃত রূপে নির্বধাহ হয় না, কিন্ত হি 

সাধারণের মনোরগুন দ্বারা শুস্ধ ধনোপাজ্জন কর! লক্ষ্য হয়, কিন্বা জন সমাজে 

শুদ্ধ প্রতিষ্ঠঠ পাইবার আশ। থাকে, তাহ! হইলে সম্পাদকদ্িগের স্ব স্ব পদ 

রক্ষা কর! ছৃষ্ষর হইয়। উঠে। বিশেষতঃ যাহাদিগের নিকট অণ্ধক প্রত্যাশ। 

করিতে হয়, তাহাদিগর গুপ্ত দোষ বাক্ত করা দূরের কথা, তাহার পরিবর্তে 

অতিরিক্ গুণ বাধা করিতে ন। পারিলে তীহাদিগের প্রিয় ভওয়া যায় না, 

আর তীহাদিগের অপ্রিয় হইলে, সেই আশা দুরাশ। মাত্র হয়, বোধ হয় অনেক 

ধনি লোকেরা আপন আপন দোষ অপ্রকাশিত রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণে 

যশন্বী হইবার অভিপ্রায়ে সম্পাদক দিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন, 

তাহাতে কোন কোন সম্পাদক অন্যায় পরবশ হইয়। কার্য করিয়। থাকেন, 

তন্দ্বারা কি ফস উৎপন্ন হয় ? কেবল কুপধগামী মন্দব্যক্তিতদগকে উৎসাহ প্রদান 

পূর্ব্বক্ক সাধারণকে প্রবঞ্চনা করা হয়, এবপ কার্ধা দ্বারা লোকের হিতসাধন 

ন1 হইয়া, অহিতেকই সম্ভাবনা হয়। যাহাদিগের লিখন ও পঠন কেবল 

ধলোপাজ্ঞনের শিমিব তাহারা যাহা ইচ্চ। তাহাই করে, কিন্কু যাহারা পক্ষপাত 

রতিত ও সাধারণের হিনেচ্ছু তাহার যেস্বপদ রক্ষা করিয়া সকলের মনোরগ্ুন 

করিবেন, তাহ! সহজ ব্যাপার নহে । আমরা পূর্েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 

লোকের কুৎসা কিন্বা গ্লানি করিব না, কিন্তু কখন কোন স্থানে যর্দি কোন 

বিষয়ে যথার্থ বর্না করিতে হইলে কাহারও কোন দোষ বাক্ত হয় কিছ্বা 

ধনি লোকের খোসামোদণর্থে মিথ্য। প্রবন্ধ সকল পত্রারঢ না হয়, তাহাত 

বোণ করি দেশহিটষী বিজ্ঞ মহাশয়ের আমাদিগের উপর অসগ্ষ্ট না হইয়। 

বরং সম্তোষেরই চিহ্ন প্রদর্শন করিবেন ।” 

€সর্বশু কবরী পনকা'ব ফাইল 1-- 

হঙ্তরীয় সা হতা-পরিষং গ্রশ্থাগার *-_ প্রথম বর্ষের প্রথম দুই সংগা । 

ব্রিটিশ মিউজিয়স ১--%১ম খণ্ড । ৩ম সংখ্যা । শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগই ১৮৫৫।7 

জ্ঞানদর্শন 

১৮৫১ সনের ১৪ই মে “জ্ঞানদর্শন* নামে পাক্ষিক পত্ত প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১৮ই মে 

€( ৫ ঠগ্ষ্ঠ ১২৫৮) তারিখে সংবাদ পূর্ণচন্দ্োদয়”' লিখিয়াছিলেন £-- 

এজ্ঞানদর্শন নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশের ষে অনুষ্ঠান হঈতেছিল বর্তমান €জোষ্ঠ মাসের 

প্রথমাবধি তাহা কার্ধাত্তঃ সম্পন্ন হইতে আরস্ত হইয়াছে । জ্ঞানদর্শনের প্রথম সংখ্যা! 

ক্ষুপ্রপৃস্তকাকারে মুদ্রিত করণানস্তব তৎসম্পাদক মহোদয় কর্তৃক এক খণ্ড অস্মং 

সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠ করিয়া দেখলাম পত্র বাস্তবিক 

জ্ঞানদর্শনই বটে অর্থাৎ স্বদেশের হিত বিষয়ে ও অগ্যান্ত বিষয়ে যাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি 

হইতে পারে এমতই প্রস্তাব দ্বারাই উক্ত পত্র পরিপূর্ণ হইদ্ভাছে***।” 



১৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | [ তৃতীয় সংখ্যা 

১৮৫১ সনের ২৯এ মাচ্চ তারিখের “সত্যপ্রদীপে” 'জ্ঞানদর্শন” পত্রের “অহ্ুষ্ঠান পত্র” 

প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার নিমোছ্ধত অংশ পাঠে এই পাক্ষিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্ট 

জানা যায় £-_ 

“সংবাদ পত্রের সংখ)! বাহুল্য হইলেও তাহার গ্রাহকও বহুতর ইহাঁতেই পত্র ও গ্রস্থ পাঠ 

বিষয়ে দেশস্থ লোৌকদিগের শুঁৎস্থক্য ও ব্যগ্রতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্থতরাং 

এই অবকাশে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনার্থ আমারদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। 

যদ্দিও এই ভাষার অনেক উতৎ্কধ হইয়াছে তথাপি তৎ্সাধনের চেষ্টা যে একেবারে 

শেষ হইয়াছে এমত নহে এখনও ইহাতে নানাবিধ জ্ঞানজনক প্রস্তাব রচিত হইবার 

অপেক্ষা আছে ফলতঃ যদবধি আপামর সাধারণ লোকমধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ না 

হয় তদবধি দেশের যথার্থ উপকার সম্ভাবনা নাই অতএব স্বদেশের উপকার করা 

অতি কর্তব্য কর্ম জ্ঞান করিয়া আমরা 'জ্ঞানদর্শন” নামে এক নূতন পাক্ষিকী পত্রিক। 
প্রচার করিতে মানম করিলাম এবং তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্র করিতে স্বীকৃত হইলাম। 

পত্রিকাকে আপাতত তিন খণ্ডে বিভক্ত করিব প্রথম খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে আপনার- 

দিগের মত ব্যক্ত করিব। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেরিত পত্রাি প্রকাশ হইবেক ও তৃতীয় খণ্ডে 

বিবিধ বিদ্য! বিষয়ক প্রস্তাব প্রকটিত কর! যাইবেক। এই শেষোক্ত প্রকরণে উত্তম 

উত্তম জ্ঞানজনক কথা রচিত অথব। অন্ুবার্দিত হইবে । জন্যান্য সম্পাদকদিগের ন্যায় 

এই পত্রিকাতে সাপ্তাহিক সমাচার প্রকটিত করিব না যেহেতু অন্তান্ত অনেক পত্রে 
সমাচার লিখিত হয়। ন্বদেশের মঙ্গল বর্ধন করাই আমারদের উদ্দেশ্য অত এব যে 

যে বিষয় দ্বারা আমারদের এই মনোভিলাষ পূর্ণ হয় তাহাই আমারদের কর্তব্য। 
আমর! অকারণে কাহারে নামে গ্লানি করিব না । সদসৎ ক্মের বিচার করিব কিন্ত 
কম্মকর্তার প্রতি কটুক্তি করিব না। জাতি ও বর্ণ ভেদ বিবেচন। না করিয়া? সমভাবে 

সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিব । অধিক কি কহিব সতাই পরম পদার্থ সেই 

সত্য প্রতি গ্রীতিপূর্বক সকল কর্ম নির্বাহ হয় ইহাই আমারদের ইচ্ছ1।***শ্রীশ্রীপতি 
মুখোপাধ্যায় । সম্পাদক । সাং পাথুরিয়াথাট। মৃত শিবচরণ ঠাকুরের বাটা ।* 

জ্ঞানদর্শনঃ এক সংব্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল বলিয়া জান! যায় । 

কাশীবার্ত প্রকাশিক। 

১৮৫১ সনের ১ল। জুন তারিখে বারাণসীধাম হইতে “কাশীবার্ত প্রকাশিকা” প্রথমে 

পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ সনের জাচ্চয়ারি মাস হইতে ইহ সাপ্তাহিক পত্রে 

পরিণত হয়। এই কাগজখানির বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 

 €মদ্িণীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ 
১৮৫১ সনের জুলাই মাসে [1] কতিপয় ইংরেজ ও দেশীয় লোকের পরিচালনে 

মেদিনীপুর হইতে «মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ প্রথম প্রচারিত হয়। “সংবাদ 
প্রভাকর; লিখিয়াছিলেন,-_-. 

রর 



ব্গা ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৭১ 

“বিদ্যা কল্পদ্রম যন্ত্রালয় হইতে সংপ্রতি “মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ" নামক 

ইংরাজী ও বাঙ্গাল। ভাষায় ভূষিত এক অভিনব পত্র প্রকটিত হইতেছে, আমরা 

তাহার দ্বিতীয় সংখ্য। প্রাপ্ত হইলাম, প্রথম সংখ্য। দৃষ্টি করি নাই, এজন্ত সম্পার্দক 

মহাশয়দিগের নাম এবং আর আর বিবরণ জানিতে পারিলাম না, এ পঞ্জের 

তাত্পধ্য এবং অভিপ্রায় উত্তম বটে,.* 1৮ * 

কাগজ্খানি অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল | পাদরী লঙের মতে “এই সংবাদ পত্রের 

সম্পাদক ছিলেন মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর এইচ. ভি, বেলী |” খ* 

বিবিধার্থসঙ হ 

১৮৫১ সনের শেষার্দে (কান্তিক ১২৫৮) “বিবিধাথ-সঙ্গহ* প্রথম প্রকাশিত 

হয়। রাঙগেন্্লাল মিত্র ইহার প্রথম সম্পাদক । বাংলায় ইহাই বোধ হয় প্রথম 

সচিত্র মাসিক পত্র। 

বিবিধার্থ-সঙ্গ হ+ প্রচারের উদ্দেশ্ঠ, এবং তাহাতে কি ধরণের বিষন্ন স্থান পাইত, 

তাহ! ১৮৫১ ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ 

করিলে জান। যাইবে £-- 

“পুরাবুত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শির সাহিত্যাদিদেযোতক মাসিক পত্র ।--বঙ্গভাষানুবাদক 

সমাঞ্জের আলুকুল্যে উপরোক্ত নামক এক নৃতন মাসিক পত্র আগামি আশ্িন 
মালাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ 

ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ কল্প, এবং ইংরাজী 

ভাষায় “পেনি মেগজিন” নামক পত্রের অন্ুবন্তিত এতত্পত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে 

অবিরত সম্যক চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বুদ্ধ বনিত সকলের পাঠষোগ্য 
করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত 

বস্ত সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্ঘে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক। এই পত্রের 
প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠ, এবং ইহার বাধিক মুল্য ১০ টাকা নিরূপণ করা 

গিয়াছে,-" | শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক । শুড়া ২ শ্রাবণ, 

শকাব্ধাঃ ১৭৭৩ ।+” ্ 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” ৭ম পর্ব পর্ান্ত বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ছয় পর্বব 

সম্পাদন করেন-_রাজেন্দ্রলাল মিত্র । কিন্তু কাগঞ্জখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 

বিভিন্ন পর্ধের প্রকাশকাল দিতেছি ₹__ 
১ম পর্বব ১৭৭৩ শক, কার্তিক.১৭৭৪ শক, আশ্বিন । 

২য় পর্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ *** ১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ । 

" সংবাদ প্রভাকর, ১৭ শ্রাবণ ১২৫৮ (১ আগষ্ট ১৮৫১ )। 
1 [,0079 186£66729 7691215)20 £০ 77180009789 27% ৫189 41381)90% 127,920, %7) 1857 

(99199060009 00 1119 179001778 0£ 076 1390881] 005911209106, 0, 3011-1859), 

20, 30111, 
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ওয় পর্বব ১৭৭৫ শক, চেত্রে *** ১৭৭৬ শক, ফাঙান। 
৪র্থ পর্বব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ- চৈত্র 
«ম পর্ব ১৭৮* শক, বৈশাখ- চৈত্র 
৬ষ্ঠ পর্র্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ- চৈত্র 

রাজেন্্লাল মিত্রের পর কালী প্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ-সঙ্গহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। 
১৮৬১ সনের ২৭এ মে (১৫ টনাষ্ট ১২২৮) তারিখের “সোমপ্রকাশ” পত্রে নিয়লিখিত 

বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে £ 

“বিজ্ঞাপন ।-_-ইংলপ্তীয় বিচিন্্ চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্প সাহিত্যাদি ছ্োতক 

বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেন্টের আমুকুল্যে অনুবাদক সমাজের 

অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দলাল মিত্র কতক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে 

বর্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত 

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন। ম্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়ের 

বিবিধার্থ বিষয়ক পক্জাদি ও নিজ নিজ পূর্ন্ব দেয় ও বর্তমান বর্সের অগ্রিম মূল্য শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রলঙ্ন সিংহ মহোদয়ের শিরোনামায় যোড়াসাকোস্থ ভবনে প্রেরণ করিবেন। 

পর্বে বিবিধার্থ সংগ্রহের অগ্রিম ও মাসিক মূল্যের বিলে তৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বাক্ছর করিতেন, বর্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে সম্পাদকের 

অন্মত্যন্থসারে তৎ প্রতিনিধি স্বরূপে আমি স্বাক্ষর করিব। শ্রীমধুস্ছদন 
সুখোপোধ্যায়। বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক |” 

কালীপ্রসক্প সিংহ “বিবিধাথ-সঙ্গ হের ৭ম পর্বব--১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ-- 

সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবারও সংখ্যাগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই 

পর্ষবের বৈশাখ সংখ্যা জুন মাঁসে বাহির হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৬১, ১৭ই জুন 

(৪ আধাঢ় ১২৬৮) তারিখের “সোম প্রকাশে" এই সংখ্যার সমালোচন। দ্েখিতেছি । 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ? পত্রের ফাইল ।__ 
বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষন গ্রন্থাগার 
কলিকাত।, ইম্পিরিয্যাল লাইব্রেরী 
কলিকাতা, এশিয়াটিক সৌসাইটি 

জ্ঞানারণোদয় 

১৮1২ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৫৮) শ্রীরামপুর হইতে কেশবচন্ত্র কর্মকার 

'জ্ঞানারণোদয়' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পরবত্তী ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ 

প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন £-- 

“জ্ঞানারণোদয় নামক এক মাসিক পুস্তকের প্রথম সংখা! প্রাপ্ত হইলাম, উক্ত পুস্তক 

শ্রীরামপুরের জ্ঞানোদয় যন্ত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে গ্রকটিত হইয়াছে," 
মাসিক মৃল্য.।” আনা." | শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশ 

পত্র প্রকাশের সুত্র এই প্রথম হইল ।* 

* ৭ম পর্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে ১৭৮২ শক” মুক্রিত হইয়াছে। প্রীধূত মগ্মখনাথ ঘোষ 
এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন | (“সহাজ। কালীপ্রসন্ সিংহ', পৃ. ৫৮) 
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এই মাসিক পত্রের *আদ্য প্রস্তাবটি উদ্ধত করিতেছি ২- 

“সাধারণের স্থুগোচরার্ণে জ্ঞানারুণোদয়ে সময়ে সময়ে যে২ বিষয় প্রকটন হইবেক তাহার 

নিঘণ্ট । 

প্রথমতঃ পুরাণাদির মূল ও তত্ভাষা। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় লোকের পূর্রবাবধি অয পধ্যন্ত 

আচার ব্যবহারাদি। তৃতীয়তঃ পূর্ব ক্ষত্রিয় ও জবন এবং আধুনিক রাজনীতি 

প্রভৃতি অপরাপর দেশীয় ইতিহাসাদি। চতুর্থতঃ বিবিধ বিদ্যা প্রসঙ্গ এবং 
দেশোপকার স্থচক নান। মত স্থনীতি প্রস্তাব, উত্তম জগদ্ব ত্াস্ত, ও স্বদেশীয় এবখ 
ভিন্ন দেশীয় বাত্তীবলি 1”* 

পর ব্সর (১২৫৯ সাল) 'জ্ঞানারুণোদয়ের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৪ সন্বর ১৩ই 

এপ্রিল (১ টবশাখ ১২৬১) ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪১ ২৭এ মাচ তারিখের “সংবাদ 

প্রভাকরে প্রকাশিত ইহার অহুষ্ঠানপত্রে পাইতেছি।_শ্রীষফহনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

সম্পাদক তথ। শ্রীকেশবচন্দ্র কম্মকার। যন্ত্াধ্যক্ষ ও সম্পাদক ।” 

“জ্ঞানারণোদয়” পত্রের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে ১৮৫৪, ২৪এ এপ্রিল (১২ বৈশাখ ১২৯১) 

তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন £- 

“শ্রীরামপুরের জ্ঞানারুণোদয় পত্র বিনাশের গ্রাসে পতিত হইয়! বর্তমান মাসের প্রথম 

দিবসাবধি পুনর্বার প্রকাশারস্ত হইয়াছে, এ পত্রের লেখ। উত্তম হয় বটে, কিন্ত তাহা 

সাধারণের পাঠোপযষোগী না হওয়াতে গ্রাহক সংখ্য। বৃদ্ধি হয় না, এই কারণেই 

একবার বন্ধ হইয়াছিল, এবারে আবার কি হয় বলা যায় না, আমর। পরমেশ্বরের 

নিকটে প্রাথনা করি এই অরুণ গগন বিরাজিত অরুণের স্থিতিকাল পধ্যস্ত 

স্থায়ী হউক ।” 

“জ্ঞানাকুণোদয় পত্রের ফাইল ।__- 

উত্তরপাড় পাবলিক লাইব্রেরি £-_- প্রথম বর্ষের ২য়, ধর্থ-৮ম সংখ্যা । দ্বিতীয় সংখ]াথানির উপর 
তারিখ দেখিতেছি--২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ (১৭ ফান্তন ১২৫৮) 

ধর্মরাজ 

১৮৫৩ সনের গোড়ার দিকে ( ফাল্তুন ১২৫৯ ) ধম্মরাজ, নামে একথানি মাসিক পুস্তক 

প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন--তারকনাথ দত্ত । 
ণধশ্মরাজ” পত্রে কি ধরশের লেখা প্রকাশিত হইত তাহা ১৮৫৪ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি 

(২৮ মাঘ ১২৬০) তারিখের “সংবাদ ভাস্কর” পত্রে প্রকাশিত নিক্োদ্ধত অংশ-পাঠে 

জানা যাইবে £ 

“কলিকাতা নগরে ধরন্শরাজ নামে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রথম 

খণ্ডাবধি সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত আমারদিগের নিকট আসিয়াছে উক্ত গ্রন্থে ম্ছ সংহিতা, 

স্বভাব ও ধর্ম বিষয়াদি ঘটিত নান! প্রস্তাব লিখিত হয়, শ্রীযুক্ত বাবু তারক চন্দ্র দত্ত 

* ১৮৪৫২, ৭ই ফেব্রুয়ারি (২৬ সাঘ ১২৫৮ ) তারিখের “সংবাদ পূর্ণচক্রো দয়ে' উদ্ভত। 
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এ গ্রন্থের সম্পাদকীয় কম্ম করেন, বিশেষতঃ গ্রীষ্য়ান ধর্মের বিপক্ষেই অধিক লেখেন 

ইহাতে হিন্দু মহাশয়ের তাহার প্রতি অন্গরাগ প্রকাশ করিতে পারেন অতএব 

আমর! অন্থরোধ করি এতদ্দেশীয় লোকেরা তারক বাবুর সহায়ত করুন, ধর্মরাজ 

পাঠে অনেক বিষয়ে দিগদর্শন হইবে । 

ধশ্মরাজ+ পত্রের ফাইল ।-__ 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম £--১ম হইতে ১২শ সংখ্যা । প্রথম সংখ্যার তারিখ_-ফান্্ন ১২৫৯৮। ১২শ সংখ্যার 

তারিখ “মাঘ ১২৬১” আবার এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে “1311. 1101), 1১27, ২ ফান্ধন 
সন ১২৬১1” 

বিদ্যা দর্পণ 

১৮৫৩ সনের এপ্রিল (1) £বিগ্াদর্পণ” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত 

হয়। “সংবাদ প্রভাকর+ লিখিয়াছিলে ন,_- 

£“৫বশাখ, ১২৬৭।*'* প্রিয়মাধব বস্থ ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবদ্যাদর্পণ নামে 

পুস্তকাকারে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন 1”* 

স্থলভ পত্রিকা! 

১৮৫৩ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে দ্বারকানাথ রায়ের সম্পাদকত্ধে “স্বলভ পত্রিক' 

নামে একখানি মাসিক পত্রিক। প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশ £_- 

«শ্রাবণ, ১২৬০1, “ম্থলভ পত্রিকা” নামী এক মাসিক পত্রিকা এতক্পগরে প্রকটিত হইয়াছে 

তাহার মূল্য /১০ ছয় পয়সা |” ণ* 

কয়েক সংখ্যার পর, সম্পাদকের ওঁদাস্য ও শৈথিল্যে কাগজখানি অনিয়মে প্রকাশিত 

হইতে থাকে; ফলে লালবিহারী দে নৃতন সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪, ২৭এ নবেম্বর 
( ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬১) গুপ্চ-কাঁব "সংবাদ প্রভাঁকরে' লিখিয়াছিলেন 2 

“কলিকাতা নিউপ্রেস নামক যন্ত্রালয় হইতৈ কতিপয় মীসাবধি স্থুলভ পত্রিকা নামক 

এক মাসিক পত্রিক1 গ্রকাশ হইয়া বহু সংখ্যক গ্রাহকবর্গের মনোরগুন করিতেছিল, 

পরস্ত কয়েক মাসাবধি তদীয় সম্পাদক শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় সম্পাদকীয় 

কন্মে অত্যন্ত গুদাস্ত ও শৈথিল্য করাতে কিয়দিবস এ পত্রিকা যথা নিয়মে গ্রকটিত 

হয় নাই, অধুনা উক্ত যন্ত্াধ্যক্ষ মহাশয়ের রাঁয় মহাশয়কে এ কম্ম হইতে অবসর 

প্রদান পূর্বক শ্রীযুত লালবিহারী দে মহাঁশয়কে সম্পাদকীয় ভারার্পণ করিম্বাছেন, 
দে মহাশয় বিনা-বেতনে এ গুরুতর ভার সহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন) ** | 

অপিচ শ্রুত হইল পদচ্যুত সম্পাদক স্থলভ-পজ্িরিকা আখ্যাতে অপর এক 

পত্র প্রচারিত করিতে মানস করিয়াছেন, কিন্তু এক নামে ছুই পত্র প্রকাশ কিরূপে 

* "১২৬০ সালের বৈশীথ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”- সংবাদ প্রভাকর, ১ল্যোষ্ঠ ১২৬* (১৩ মে ১৮৫৩)। 
1+ “১২৬০ সালের শ্রাবণ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিররণ”'- সংবাদ প্রভাকর, ১ ভাদ্র ১২৬* (১৬ 

আগষ্ট ১৮৫৩ )। 
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হইতে পারে আমর! তাহা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, দেখা যাউক কোন্ 
পক্ষ জয়যুক্ত হয়েন ।+১% 

/ম্বলভ পত্রিকার ফাইল ।-- 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম £--১ম খণ্ড, ৪র্থ নংখ্য| (১৮৫৩ )। 

বঙ্গীর়-সাহিত্য-পগিষৎ £--২য় থণ্ড, ৭ম সংখ্যা ( জ্যষ্ঠ ১২৬২) 

ছোট জাগুলিয়। হিতৈষি মাসিক পত্রিক। 

১৮৫৩ সনের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে 'ছোট জাগুলিনা হিতৈষি মাসিক পন্জিক।' 

প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ £-- 

“কান্তিক, ১২৬০। “ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা” নামে এক পত্রিকা 

প্রকাশ হয় ।”ণ 

পত্রিকাখানি অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়। যায়। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে ইহ। পুনরাম 

প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪, ১৬ই মে (৪ €জ্যষ্ঠ ১২৬১) “সংবাদ প্রভাকর+ লিখিয়াছিলেন £-- 

“'জাগুলিয়! হিতৈষি সভার পত্রিক। পুনর্বার গত বৈশাখ মাসাবধি প্রকাঁশারস্ত হইয়াছে, 

আমরা তাহ। প্রাপ্তানস্তর পাঠ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, পত্রের পরিমাণ 

তত্ববোধিনী পত্রিকার গ্যায় তিন ফারম|'*। জাগুলিয়! গ্রামের ভদ্র বংশোদ্ভব 

যুবকগণ সামান্য ও অলিকামোদে কাপ ক্ষেপণ না করিয়া! এইক্ষপ সভা সংস্থাপন 
পূর্বক তদধানে পত্রিকা প্রকাশ করিঘ্া ভাহাতে সৎ সন্দর্ভ সকল প্রকাশ করাতে 

আমর! যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা লিখিয়। কি ব্যক্ত করিব :1” 

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ক সংবাদ প্রভাকর - ২৭ নবেম্বর ১৮৫৪ (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬১ )। 

+ “সন ১২৬* সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-__সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)। 



শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি % 
শ্রীবুক্ত বসন্তরপরন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রাধাকষ্ণের লীলা-বিষয়ক 

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একথানি পুথির সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবং ১৩১৮ বঙ্গাৰে 
ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হ্ইস্াছিল। এ পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদ হইতে ১৩২৩ বঙ্গা্দে শকুষ্ণকীর্তন, নামে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবার পরে ইহার প্রাচীনত্ব লইয়া বিদ্বন্সগুলীর মধ্যে নাঁন৷ প্রকার 

বাকৃবিত গার উদ্ভব হইয়াছে । 'ডাধাতত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহ] চৈতন্ত-পূর্ধবর্তী 
কালে রচিত হইয়াছিল; লিপিবিদ্ভাবিশারদগণও উক্ত পুথির প্রাচীনত্ব অস্বীকার 
করিতে পারেন নাই। ভাবের দিক্ দিয়া বিচার করিয়াও অনেকে এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইয়াছেন যে, রাধাকষ্চ-লীলার চৈতন্ত-পূর্ববস্তী ধারণা লইয়! শ্রীরুষ্ণকীর্তন 

রচিত হইয়াছিল । কিন্ত শ্রীরুষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়! 

অনেকে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছিলেন। এএন আশ! কর যায় যে, এই 
নুতন আবিষ্কারের ফলে তাহাদের “সই সন্দেহ দুরীভূত হইবে । 

পুথিপ্রাপ্তির বিবরণ।-_-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত 

হইয়াছে। তন্মধ্যে পাচ হাজার পুথি পরীক্ষিত হইয়া তালিকাভুক্ত হইয়াছে, 
কিন্তু এখনও তিনটি আলমারীপূর্ণ অগুছান পুথি ও পাতড়া রহিয়াছে । এই 

সকল পুথি খুঁজিতে খুঁজিতে আমি গত ৮ই আশ্বিন শনিবার দিন বড়ু-চণ্ীদাসের 
ভণিতাযুক্ত পদসংবলিত ছুইখানি পুথি প্রাপ্ত হই। পুথি ছুইখানি পাইবার পরেই শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীষক্ত প্রিয়রগ্জন সেন, শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমিয় সেন প্রভৃতি 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করি এবং সংবাদ পাইয়। 

চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
হরেক মুখোপাধ্যায় আগমন করেন ও প্রত্যেক পদটি পাঠ করিয়া আলোচন। 

করেন। চশ্তীদাস-সমস্তার আলোচনায় এই আবিষ্কারের মূল্যবত্তা ইহারা সকলেই 
্বীকার করেন, এবং পরিষ হইতে এই আবিষ্কার সাধারণের গোচরে আনিবার 

জন্য শ্রীযুক্ত স্থনীতিবাবু ও হরেকুষ্ণবাবু কর্তৃক এই প্রবন্ধ লিখিতে আমি অন্ুরুদ্ধ হই। 
পুথির পরিচয়।__ছুইখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি 

প্রাচীনতর, অন্তখানি তদপেক্ষা আধুর্নক। 

ফুলস্কেপ কাগজের অদ্ধধণ্ড দুই ভাজ করিয়া মধ্যস্থলে স্তা দিয়া 

সেলাই করিয়া লইলে যেরূপ লিখিবার খাতা! প্রস্তত হয়, উভয় পুথিই সেই ভাবে 

বাধা রহিয়াছে । তন্মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানি ১৩ পত্রসমন্থিত, কিন্তু মধ্যে 
যে একখানি পত্র ছিন্ন হ্ইয়৷ গিয়াছে, তাহার নিদর্শন বর্তমান আছে। অতএব 

৮১০৯ বঙ্ালের 5৬৯ আন তানি বাহিত; সির হিল অধিনে পঠিত 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিদ্কৃত পুি ১৭৭ 

দেখা যাইতেছে যে, অর্ধ ফুলস্কেপ আকারের সাত খণ্ড কাগজ লইয়া একটি 
খাত। প্রস্তত করিলে যেরূপ হয়, আমর! সেইরূপ একখানি পুথি পাইতেছি মাত্র । 
পত্র-সংখ্যা যে আরও বেশী ছিল, পুথিখানি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় । 

পুথির কাগজ তুলোট ; প্রত্যেক পঞ্জ আকারে ৮২৮৬ ইঞ্চি । অনেকগুলি পত্র ছিন্ন 
অবস্থায় রহিয়াছে । দ্বিতীয় পুখির এক পদ্ধে লিখিত আছে-_-“সন ১২৫৫ সাল, মাহ_ 

আসাড়, ৩১ আসাড়, এক প্রহর রাত্রি থাকিতে জন্ম জেট কন্য। লক্ষমীমনি, রাসী নাম 

জসদা” এবং তাহারই পার্খে--«সন ১২৫৪ সাল, মাহ কাকে শুরুপক্ষে বিজয়! একাদশী 
সমএ পিতাঠাকুরের শ্রীপ্লীঞগঞ্গাপ্রাপ্তি।” পুথি ছুইখানিই হিন্দুর ঘরেই ছিলি-_-অস্তত: 
দ্বিতীয় পুথির সম্বন্ধে এ কথা বেশ জোর করিয়া বলা চলে ; অথচ একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই' 

যে, উভয় পুথিরই পদগুলি মুসলমানী কায়দায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত আছে, অর্থাৎ 

ডাহিনের পত্রে যে পদটি আরম্ত হইয়াছে, সেটী বাম পত্রে শেষ হইয়াছে । এই ভাবে 

৫৬টি পদ লিখিত আছে। অন্যান্য পত্রে এক একটি গান একই পত্রে শেষ হইয়াছে 

বলিয়া লিখিবার রীতির বিশেষত্ব ধর। পড়ে না। আমর! এই মুসপমানী রীতি 

অন্ুষায়্ী পুথিখান! দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পাঠ করিয়! গানগুলি প্রকাশ করিলাম । 

প্রথম পুথির সমগ্র পদগুলিই দ্বিতীয় পুথিতে পাওয়। থাইতেছে ; ইহাতে বুঝ! যায় যে, 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথিখানি প্রাচীনতর পুথির নকল মাত্র, কিন্ত তথাপি তাহাদের 

প্রত্যেকের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। পুথিগুলি পরীক্ষ। করিলে দেখা যায়__-এই 

পুথিদ্ধ়্ কোন গায়কের বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। নানা প্রকার রাগ-রাগিণী ও স্থরতালের 

ব্যাখা। এই পুথিগুলিতে পাওয়! যায়, আর এ সকল স্থরতালের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া 

লেখক এক একটি পদ বা গান উদ্ধত করিয়াছেন, এবং “লঘু” “গুরু” “কলা” ইত্যাদি 

নির্দেশ করিয়! তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রথম পুথিতে কেবল মাত্র রাগ-রাগিণীর 

নাম, এবং “নারদকৃত অষ্টাদশ তালের প্রমাণ”ম্বরূপ সংস্কৃত ক্লোকের অংশ-বিশেষ 

উদ্ধত দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পুথিখানির প্রথমাংশে আছে--প্রথম পুথির 

সভায় রাগ-রাগিণী ও তালের ব্যাখ্যাসমন্িত গানগুলি, আর শেষের অংশে কেবল 

বাজনার বোল লিখিত আছে, যথা-_ণগন্ধল তালের বাজনা” ইত্যার্দি। ইহা হইতে এবং 

পুথির কাগজ পরীক্ষা! করিয়া এইরূপ অন্মান করা যায় যে, প্রথম পুথিখানি যে ব্যক্তির 
লিখিত, দ্বিতীয় পুথিখানি তাহারই কোন বংশধরের কৃত অন্লিপি । 

প্রথম পুথিতে কোন তারিখ নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পুথির এক পত্রের শিরোভাগে 
১২৩৭ সাল লিখিত আছে। তাহ। হইতে জানাযায় যে, এঁ পুথি ১০২ বৎসর পূর্বের 
লিখিত হইয়াছিল । প্রথম পুথিখানি যে এই ১০২ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন, অস্যতঃ 

এখন হইতে দেড় শত বৎসর পূর্বের লেখা, তাহ] ধরিয়া! লওয়া যাইতে পারে। 

এই পুথিতে পদ ব। গান আছে ১৬টি, তন্মধ্যে ১৪টি প্রায় পূর্ণ অবস্থায় পাওয়। 

গিয়াছে, অপর দুইটি খণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে ১০টি পদ শ্রীরুষ্ণকীর্তনের বহিতে পাওয়া 
যায়, অবশিষ্ট ৬টি বোধ হয় নূতন পদ। শ্রীকষ্ককীর্তনের আদর্শ পুথিখানিও খণ্ডিত 

অবস্থায় পাঁওয়। গিয়াছিল ; বোধ হয়, এই নূতন পদগুলি-ষে যে অংশ পাওয়৷ যায় নাই, 
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তাহার মধ্যে ছিল। উপরে যে “নারদকূত অষ্টাদশ তালের” কথা বল। হইয়াছে, তাহাতে 

মনে হয় যে, এই পুথিতে ১৮টি গান ছিল। তন্মধ্যে আমরা ১৬টির নমুনা পাইতেছি, 

অবশিষ্ট ছুইটির সন্ধান মিলিতেছে না। এই পুধির যে সকল পদ শ্রীকুষ্ণকীর্তনে 

দুদ্রিত দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের ভাষাগত বিভিন্নত৷ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, 

্রীরষ্ণকীত্তনের প্রারুতগন্ধী শব্গুলি অনেকটা আধুনিকতাম়্ পরিবন্তিত হইয়া এই 

পুথির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের “আদি, তু্দি, আঙ্গার, তোক্ষার” প্রভৃতি 

শব্ধ এই পুথিতে “আমি, তূমি, আমার, তোমার” ইত্যাদি আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছে । 
“কান, স্থলে কাচ” “কেছ্ছে” স্থলে 'কেন' ইত্যাদিতেও আধুনিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত 

হয্স। বড়ু চণ্ডীদাসের পদগুলির প্রাচীনতম রূপ নির্ধারণ করিতে এই পুথিখানিকেও 

একখানি বিশ্বামযোগ্য আদর্শরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 

পহিড়া রাগ ও রূপক তালের পদাবলীর দৃষ্টান্তত্বরূপ যে পদটি এই পুথির মধ্যে 

উদ্ধত হইয়াছে, গ্রকষ্ণকীন্তরনের পদের সহিত তাহা মিলাইয়। পরীক্ষা করিলে দেখ| 

যায় যে, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বেও শ্রীকঞ্চকীর্তনের একাধিক পুথি বর্তমান ছিল । এই 
পদটির প্রথম ছয় চরণ মাত্র শ্ররুষ্ণকীর্তনের বহিতে পাওয়। যায়; তাহাতে দেখা যায় 

যে, প্রত্যেক চরণের পরেই «আল রাধ।” এই ধুয়াটি রহিয়াছে, অথচ পরবর্তী 
পদাংশে এই ধুয়াটি শ্রীকষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সম্প্রতিপ্রাঞ্ 
পুথির পদটিতে সর্বত্রই এই ধুয়। পাওয়া যাইতেছে । আবার, গানটির প্রথম ছয় 

চরণ পধ্যবেক্ষণ করিয়। দেখা যায় যে, প্রথমে দীর্ঘত্রিপদীর চারি চরণ, পরে 

লঘু পয্মারের ছুই চরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া গানটির ছন্দ রচনা করা হইয়াছে । পুথিতে শেষ 

পর্যন্ত এই ছন্দের ধারাই গানটিতে দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু শ্রীকষ্খকীর্তনে ছয় চরণের 

পরেই দীর্ঘ ত্রিপদীতে গানটি শেষ হ্ইয়াছে, এবং তাহাতে পূর্বোক্ত ধুয়্াও নাই । ইহাতে, 

বুঝা যাম যে, আমাদের প্রাপ্ত পুখির পাঠই খাঁটি, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহা বিভিন্ন ছন্দে রচিত ছুইটি গানের সমবায়ে গঠিত। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় 

যে, শ্ররুষ্ণকীর্তনের পুথির আদর্শ পুখিতেও এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু 

আমাদের আলোচ্য পুথির আদর্শ পুথিতে গানটি স্বদূপেই বর্তমান ছিল। এইব্প বিচারে 

এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, সেই প্রাচীন কালেও শ্রীকষ্ণকীর্তনের একাধিক 

পুথি বর্তমান ছিল, এবং তাহাতে পাঠবৈষম্যও সংঘটিত হইয়াছিল। একখানি গ্রন্থ 
বহু দিন ব্যাপিয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলে তাহাতে এইরূপ 

পারবর্তনের স্ষ্টি হইতে পারে না। অতএব প্রীকৃষ্ণকীর্ভনের অতি প্রাচীনত্ব ইহাতে ধরা 

পড়ে। আর একটি পদের বিচারেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। দশকুশী 

তালের দৃষ্টান্তশ্বব্ূপ যে পদটি আলোচ্য পুখিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম আট 

পঙ.্তি শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুথিতে নাই, অথচ পরবস্তী অংশ একটি সম্পূর্ণ পদরূপে শ্রকষ- 

কীর্তনে স্থান পাইয়াছে। এই পদটি বহু দিন যাঁবৎ প্রচলিত না থাকিলে ইহার আরম্ত 
এই ভাবে লোপ পাইত না। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, শ্রীকষ্ণকীর্তনের পদগুলি অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে প্রচলিত ছিল। 
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ইহা যে কত প্রাচীন, তাহারও একটা! ধারণা করা ষাইতে পারে। আলোচা 
পুধির কতকগুলি পদ শ্রীুষ্ণকীর্তনের পুধিতে (তদন্থসারে মুত্রিত পুস্তকে) পাওয়া যাইতেছে । 
তুলনা করিলে দেখ! যায় যেঃ তাহাদের মধ্যে আশ্চর্যজনক শব্গত সাদৃশ্য রক্ষিত 

হইয়াছে । 'আতত, সমত, বারহ, খেড়া” প্রভৃতি শব্দ একইরূপে উভয় স্থানে পাওয়। 

যাইতেছে । ইহাতে বুঝ! যায় যে, শ্রীকষ্ণকীর্তনের আদিপুথিতেও শব্দগুলি এই বূপেই 

বণ্তমান ছিল। আমাদের ভাষায় এইরূপ প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার কোন্ সময়ে প্রচলিত 

ছিল, তাহাই বিচার্ধয বিষয়। চরিতামত ও শ্রীকষ্ণবিজয়ের ভাষার সহিত আমর! 
পরিচিত আছি। তাহাতেও এত প্রারৃতগন্ধী শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় না। 

অতএব এঁ সকল গ্রস্থ রচিত হইরার পূর্ববর্তী কালে যে শ্রীকুষ্ণকীর্তন রচিত্ত হইয়াছিল, 
তাহা ধারণা কর! যাইতে পারে । এই হিসাবে শ্রীকষ্ণকীর্তনকে ঠৈতন্ত-পূর্বববর্তী বলিয়াই 

ক্বীকার করিতে হয়। 
আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের ভাষ! 

পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। “আক্ষি, তুক্ি” ইত্যাদি স্থানে “আমি, তুমি' ইত্যাদি 
ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহা আধুনিকতার নিদর্শন, তাহা পূর্ববেই বল! হইয়াছে । এইব্প 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শব্দ যে তৎসম সংস্কৃত রূপেও পরিবগ্তিত হইতেছিল, 

তাহারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের “আবথা” আলোচ্য পুথিতে 
'আবস্তাপ্ম পরিণত হইয়াছে, ইহা “অবস্থা ও "আবথা”র মধ্যবর্তী বূপ। তার পর 
পুথিতে আছে, 

ইহ পথে আমি মাক হারাইনু বুদ্ধি । 

অনাথি গুয়ালি মোরে রক্ষা কর বিধী ॥ 

এই “বুদ্ধি” শব্দটি শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে “বুধী” এই রূপে পাওয়া যায়, এবং ইহার সহিত 

পরবর্তী চরণের “বিধী”র মিলও বেশ হয়; অতএব আদিপুথিতে যে “বুধী” ছিল, 
এই ধারণাই জন্মিয়া থাকে । কিন্তু তৎ্পরিবর্তে পুথিতে তৎসম “বুদ্ধি” একাধিক স্থানে 
ব্যবহ্বত হইয়াছে। অতএব এই পুথির পদ আলোচন! করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, 

এক দিকে যেমন প্রাচীন ভাষ। আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে 
সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যও সংঘটিত হইতেছিল। আমাদের বাঙ্গাল ভাষা এই উভয় 

প্রক্রিয়ায় প্রাকৃত রূপ পরিবর্তন করিয়া, ক্রমে ক্রমে আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে, 

ইহাই ভাষাবিদ্গণের অভিমত । 
গ্রীকষ্ণকীর্তনের পদগুলি অতি প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল, অথচ অধুনা এই পদ- 

গুলি যে টৈষ্বসমাজে আর প্রচলিত নাই, তাহার কারণ এই যে, ঠচতন্ত-পরবস্তা রাধারুষণ- 

প্রেমলীলার ভাবধারা ও বর্ণনা-প্রণালীর সহিত শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাবধারা বা বর্ণনা- 
প্রণালীর মিল নাই। এই জন্তই প্রীকুষ্ণকীর্তন গ্রন্থথানি টঞ্ণবসমাজে আদৃত হয় নাই। 
জয়ানন্দবের চৈতন্তমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা এবং রসকদম্ব প্রভৃতি গ্রস্থও টবষ্কবগণ 

আগঞ্জও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়! স্বীকার করেন না । এই সকল গ্রন্থ জাল, কি খাটি, আমি 
সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না, কিন্ত যে কারণে বৈষ্ণবসমাজে ইহারা 

২৪ 
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আদৃত হয় নাই, সেইরূপ কারণেই শ্রীকুঞ্কীর্তন পরিত্যক্ত হইয়াছিল; আজিও ইহাকে 
জাল প্রতিপন্ন করিতে অনেকে উৎসাহের সহিত চেষ্ট। করিতেছেন। অতএব শ্রীরুষ্ণ- 

কীর্তনের পুথি বেশী পাওয়া যাইতেছে না বলিয়! ইহা ষে প্রাচীন নয়, এরূপ ধারণ! 
করিবার কোনই কারণ নাই। . 

এই পুখির মধ্যে অনেকগুলি তালের নাম ও বিবরণ পাওয়| যায, যথা--আলুণটী, 
জমক, দশকোশী, কুন্দশেখর, ঝম্পক, অপৃর্ধ্ষ, হরগৌরী, বিষম, একতালি, ধরণ, চুটখিলা 

ইত্যাদি, এবং ইহাতে নারদকৃত একখানি তালের বহিরও উল্লেখ আছে। 

ভক্তিরত্বাকরের (বহরমপুর সংস্করণ) ৩৩৮ পৃষ্ঠায় স্ঙ্গীত-প্রকরণে নারদসংহিতা 

নামক গ্রস্থের উল্লেখ দৃ্ হয়। ভক্তিরত্বাকরের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় যে “কৃটতাল*-এর উল্লেখ 

আছে, তাহ। হইতেই বোধ হয়, চুটখিলার উৎপত্তি। রাগকল্পদ্রমের তালাধ্যায় প্রকরণে 

একতাল, ঝম্পতালের নাম পাওয়। যাঁয় ( বাঙ্গালা, পরিষৎ সংস্করণ ৩৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য । বিশ্ব- 

কোষের তালপ্রকরণে ঝম্পতাল, বিষমতালের মাত্রাদি নির্দেশ করা হইয়াছে । শব্- 

কল্পদ্রমের তালপ্রকরণে জগবম্প, কৰি (কুন্দ ?) শেখর, দশকোষী, বিষমসমুদ্র, রূপক, ছুটকা 

(চুটখিল। ?) প্রভৃতি তালের নাম পাওয়া ষায়। কিন্তু আলোচ্য পুথির লেখক নারদকৃত 

গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়। তাহার উদ্ধত বচনগুলির সন্ধান দিতে পারিলাম না। 

নিয়ে প্রাচীনতর পুথির অনুলিপি প্রকাশিত হইল । 

(১ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা ) 

[ ] 

ভরসা 

[ ] মুদ্র তালের পদাবলি । 

ধরনি ধামিল ধুলি [ ] ধনি গো গ্তাম বূচিরি। 

মাহ ভাদর বরিখে জলধর নয়নে গলএ নিরি ॥ 

ওহে ২ নাগ[র] বিরহ সাগর পার করহ মুরারি। 

কুষুম সর ২ দেহ জর ২ মুরচি পড়ল []রি॥ 
এবং ইহার গান অষ্টকলা । 

উপতাল সশীসিখর ॥ [ন]ন্দের নন্দন কান যুন ॥ 

শুন কানু মোর [বো]ল ॥ পা[ল]ন কর[ ]ল॥ 

দধিদুপ্ধ নষ্ট কা ]য়। 

(পরবত্তী অংশ বিশেষ অন্পষ্ট | ) 

(২য় পৃষ্ঠ) 

মোথুর৷ নগরে জাব। কংশেরে জগান [1॥ 

তিলেক বিলম্ব হএ। চার পাশে দূত ধাএ॥ 
[তো]মা ধরি লয়্যা জাবে। বিসম জন্ত্রন। পাবে ॥ 

বা[হ্থলী] বন্দিয়্যা আশে । গাইল বড় চণ্ডীদাশে ॥ 

ইহার গান ২৩ তেইষ কলা। 
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উপতাল বিরক্রম | 

বিলশই রাধাকানু। রশে অনামতা] তঙ্গ ॥ 

লঘু ধ্রত শ্রতগুরু। তাল একু মেলিস ]॥ 
(পরবর্তী অংশ অল্পষ্ট 1) 

(২র পক্র, ১ম পৃষ্ঠ1) 

বিশম সন্ধি ৫৪ চুয়ান্ন কলা 

রূপক--৮৫ পঁচাশী কল! 
অপূর্বব কলা--৮১ একাশী কল 

হরগৌরী--১৪ চোদ্দ কল। 

বম্পক--৮১ একাশী কলা 

জমক---১৬ শোল কলা। 

দশকশী--৬৫ পঃশট্িকল! 

কুন্দশেখর--১২ বার কল! 

জোতি-- 

(পরবর্তী পত্রীংশ ছিন্ন হইয়1 গিয়াছে । ) 

(২য় পৃষ্ঠা) 

একতা লম্ত ধরনং ঢুটখিলাগন্ধল [ ] বিসয়ঃ 

জজ্ঞকাঞ্চেব শটপদি পযুজনংস্তরং বি ] বিশম সন্ধি। 

রূপকং প্রেমবন্ধনং তথো অপূর্ববকলিকাশ্চৈবঃ 

হরগৌরিচ ঝম্পকং জমকং দশকশীশ্চ কুন্দশেখর- 

মেবচ জতুর্দাহ দাশগিতং চাউজিঞ্চ বিশঙ্জনং এতে 
তালা প্রকি [ ]॥ গুরূরেকমপি নিশ্চিতং তত অর্ধ 

দ্রুতমি[ ]। তত অঙ্গ লঘুর্ববশ্চন্ষেগু,তমাত্রাতৃভিঃ | 
(পরবর্তী পত্রাংশ ছিন্ন হইয়। গিয়াছে ।) 

(৩য় পত্র, ১ম পৃষ্ঠা ) 

আলুটী তালের প্রমান ॥ জি চাশুকলাতোপী হুইনিতন্মাৎ্ৎ পদ্দে ২। আলুটা 

নাঁষ তাল স্যাঁৎ ॥ তদ। সর্বমনোহর ॥ এবং শ্রনারদকৃত অষ্টাদশ তালের প্রমাণ সম্পূর্ণ ॥ 

জমকতালের প্রমান। গুব্দদ্বয়ং লঘুত্রেয়ং তথোপুতগুরূলঘুঃ চরণে ২ জ্ঞয়ং। 

[ ত]াল জমক ভবে ॥ 

দশকোশী তালের প্রমান । দ্রতং ছয়ং লঘুদ্ধয়ং [...] স তাল দশকুশীঞ্চ ভবে । 

(২্য পৃষ্ঠা) 
কুন্দশেখর তালের গ্রমান। গুক্দয়ং লব্ুপ্ুত শুততোগুরূঃ পুতগুরূলতুঃ চরনে ২ 

[ ] স তাল কুন্দশেখর ॥ 
বম্পক তাপের প্রমান । গুরু হ্যাদাদিমধ্যান্তে স তাল বম্পক স্বত। . 
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অপূর্ব তালের প্রমান জদি চা] কলাতোপী কলাজিকং বিলক্ষতে । পদে ২ 
তদতাল স্বাদপুরর্বকলা ভবৎ । 

হরগৌরিতালের প্রমান । দ্রতং দয়ং লঘুশ্চৈব গুরূপঘুযুগং জদ| [ হরগৌরি এ 
তাল স্তাৎ দ্বিতিয়ং প্লুতমিশৃস্তাৎ। 

(৪র্থ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) 

ঝম্পক তালের প্রমান। গুর্ধুত ভবে মতুঃ সে তাল ঝম্পকম্তথা ৷ 

বিসম তালের প্রমান। চোতুত্রতালিচ লোঘুর্তভবেৎ বিসম স্থানকে । 
জমক তালের প্রমান । ভ্রতর্দয়ং লঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ। তথা জমক [41 

মাযোহং তাল শর্ববিমোহনং । 

ভ্রমরসট্পদদীতাল। ভ্রতর্দয়ং লঘুপূত্তে সে তাল সট্পদী [ স্তখা ]। 

(২য় পৃষ্ঠ) 

বিসম সন্ধির প্রমান। আদ চাস্তে লঘুর্দেয়ং গুরূমদ্ধে জদা ভবেৎ | তদাশমশদ্ধি- 

স্বাতালো ভবতি হ্বর্মত ॥ 

একতালির প্রমান। প্রতিক্ষরে বিরামশ্চেতঃ সর্বতালাদিসম্ভবঃ । একতালে। 

স কতিতে1 দেবৈবাদ্য উদাহতঃ। 

ধরণের প্রমাণ। জোতি তাল জথ! ইত্যাদি । 

( €ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠ) 

চোটুখিলার প্রমান। ভ্রতম্িমাস্তিকঃ সম্ভুদেবতন্তাৎ পদে ২। আদিমধ্যবসানেচ 
চুটুখিল! সমুচ/তে। 

গন্ধলের প্রমান । দ্রুতত্ত্রযং লঘুশ্চেত[ ] গন্ধলনামিনি। 

বাগশ্র। আলুটী [তালের পদা]বলী ॥ 

আমি দেব শ্রীহরি। মথো[ রাতে ] অবতরি ॥ 

আমি সেত্জিলা [ ] আমারে জুড়শী মান॥ 

(২য় পৃষ্ঠা) 

আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাদে ॥ 

আমার গমন হতে। তেঞ্ি আশীয়্যাছ পথে ॥ 

কেন ধনি ভূল তুমি। তোমা লাগ্যা দানি আমি ॥ 

আমার বরন কেশে। তেঞ্ঞ ধরিয়্যাছ বেশে ॥ 

শ্টামের বচন ষুনি। মান গেল বিনোদিনির ॥ 

বশীল তরুর ছাএ। ঘন কাছ মুখ চাএ॥ 

ধনি কহে বড়াইকে। তোমরা সে জায় বিকে ॥ 

বড়াই শেবাহ্ুশরে । গোপি লয়্যা গেল! দুরে ॥ 
তবমূলে রাধাশ্তাম। দেখিতে সে অনুপাম ॥ 

রজভরে মনযুখে। চুন করয়ে] মুখে ॥ 
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রতির [ * আবেশে ]। রাধা অঙ্গ শে পরশে ॥ 

[ ] ঘাম তাএ। [ ] যুখ ছু চাহে॥ 

পবন শে মন্দ বহে। যমুনা 1॥ 

কোকিলি লোলিত স্বর । ফুকরএ মধুকর ॥ 
[ ]। []. রাধা; ] গুণগাএ। 

বাষুলি বন্দিয়্যা ]। গাইল বড়, চঙ্িদাশে ॥ 

ইতি সমাপ্ত |* 

(৬ষ্ঠ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) 

রাগিনী মঙ্গল। কুন্দুশেখের তালের পদাবলি । 

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি। 

মালতির মালা তাহে বেড়া সারি ২॥ 

অলক তিলক কিবা! ভালের উপরে। 

সুর শিন্দুরবিন্বু তাহার মাঝারে ॥ 

ব্দন শরত চান্দ যুধা হাঁসী ঝরে। 
দশনকিরন কত বিজুরি সঞ্চরে ॥ 

হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন । 

কুন্দ কনয়া গিরি তোর ছুই স্তন॥ 

হেন শে জৌবন রাধা সব আল পাট। 
জৌবন [ গোঁড়িলে ] তগ হইবেক নাট ॥ 

ন! ছুঞ্চি জৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন। 

গাইল বাড়ু চত্ডীদাঁস বাধুলির গন ॥* 

ইহার গান লঘু ২ দুই কল। গুরু সদগুরূ ১৯ দশ কল! এবং সকলে বার কলা। 

(৬ পত্র, ২র পৃষ্ঠ1) 

রাগিনি ডিম্পনাশী। ইতি দশকশীতালের পদ্াবলি। 

শুনিঞা না যুন রাধে যুজন ওয়ালি । 
অলাহ পশরা তোর বিচারিয়া বলি ॥ 

এই মতে নিতি জাহ মোথুরার হাটে। 
বহু দিন খুজীয়্যা পাইলু দ্ানঘাটে ॥ 

কার বোলে আন পথে জাহ দধি লয় । 

বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানি ভাত্ডাইয়য।॥ 

* এই পদটি প্রীকৃষ্কীর্ডনে পাওয়। যায় ন1। রাঁধাশ্ামের প্রসঙ্গ দেখিয়! মনে হয়, ইহ পরবন্তা কালে 
রচিত হইয়াছে 

এই পদটি গ্রবৃফকীর্তনের পুধিতে নাই। 
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আশ্ঠহ যুন্দরি বশ্ট লেখা করি দান । 

ইহ নহে হের দেখ পাঞ্জি পরমান ॥ 

শাশুড়ি ননদি১ মোর ঘরে ছুবূবারে। 

লোক দুলে জাবৎ ঘর নই« শতম্তরে ॥ 

শ্রীফল যুভত্র৬ কুচ শেহণ মোর টবরি । 

বলহ৮ বড়াই ইবে* কোন বুদ্ধি১০ করি ॥ 
প্রান লয়্য1১১ খেড়া হইল১২ আগে১৩ হে বড়াই১৪। 

্বামির নিজ ধন খুজস্তি কানাঞ্ি১৫ | 

হার কক্কন১৬ মোর কাচলিতে১৭ দেই১৮ টান। 

হেন কেহোছাল১৯ মারে লহেত২* পরান ॥ 

চুম্বন * * ]রে২১ চাহে বদনকমলে । 

আলিঙ্গন চাহে কানা বিরহের[ * * 1২৩॥ 

কাহাকো২৪ বুলিএ রতি না * * 1২৫ বড়াই ৷ 

হেন বিপরিত কথা কহিস্তি২৬ কানাঞ্ি ॥ 

মোরে২৭ শেহ 1 * * 7২৮ বড়াই কর২৯ কোন বুদ্ধি৩ | 

শুনিএ৩১ বা কি বলিবে শ্বামি৩২ গুননিধি ॥ 

(৭ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠ1) 

অমুল্যৎ৩ রতন মানে ধরে মোর হাথে । 
মাগএ৩৪ যুরতি দান অস্থানেও৫ দেই হাঁথে৩৫ ॥ 
নিশদ ২ বড়াই শ্রীমধুসোদনে৩৬। 
গাইল বাড়ু চণ্তীদাস বাষুলিগনেত৭ ॥ 

ইহাঁর৩” গান লঘু ১৮ আঠার কল। পরে গুর সদ্গুরূ এবং ৬৫ পঁসস্টী-কলা৩” । 
রাগিনি পাহিড়া১ । ৬। জমক্ষতালের পদাবলি১। 

মুখ কমলে অতি শোভা করে 

খগ্জন নয়ন ছুই । 

ভোঞ্ি৪ কালসাপেং যুগল তাহাতে 

শোভএ নিচল হই ৭ ॥ 

* “শাশুড়ি ননদি” হইতে আরম্ভ করিয়। গানের শেষাংশ আ্ীকৃষঃকীর্তনের ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
হইয়াছে । . তাহাতে নিম্লখিত প্রকার পাঠাস্তর লক্ষিত হয়_ 

১) নন্দ, ২। কোণ, ৩। ছলে, ৪। জাইকা, ৫1 নহোঁ, ৬) সদৃশ, ৭। সেহো, ৮। বোলহ, 
৯। এবে, ১০ । বুধী, ১১। লা, ১২। ভৈল, ১৩। আগ, ১৪। বরায়ি, ১৫। কানাঞ্জি, ১৬। কাহ্কন, 
১৭। কাঞ্চলীতে, ১৮ । দেএ, ১৯ । কহোছাল, ২*। লঞএ, ২১। দ্বারে, ২২। কাহাঞ্জি, ২৩। জরে, 
২৪ | ফাহাকে, ২৫। জাগো, ২৬। কহত্তি, ২৭। মৌএ, ২৮। শিশুমতী, ২৯। করো, ৩০ বুধী, 
৩১ | শুনিআঁ, . ৩২ । সামী, ৩৩ | অমূল, ৩৪ | মাঙ্গে, ৩৫-৩৫ | সান দেই মাঁথে, ৩৬ । * শুদ্বন, ৩৭। ০ গণ" 
৩৮-৩৮ । বাদ । 

* এই গাঁনটি কৃষ্ণকীর্তনের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় মুক্রিত হইয়াছে । তাহাতে নিম্লিখিত পাঠ-বিশিষ্টত? 
লক্ষিত হয় ।-- ও 

১-১। পাহাড়ীজারাগঃ ৪ ক্রীড়া ॥ ২। মখ, ৩। আতি, ৪।ভ্রহি, ৫।শাপ, ৬। তাহাত, ৭। হোই, 
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লঘঘু* ২ কলা”। 

আন জো» দেখে রাজ পদ] পাএ 

নান! উপভোগে রহে১*। 

আছু রাজপদ ছুর বড়ীই১১ 

জিবন [* * 1১২ সন্দেহে ॥ 

হাথ অড়১৩ করি১৪ ভকতি কর ১৭ 

জিউ দান দেহ বড়াই। 

বল১৬ রাধারে মান১৭ ষুরতি 

তবে১৮ সে১৮ জিএ কানাঞ্চি ॥ 

মানিক জিনিএগ১৯ দশন যুতি২* 

গিএ সতেশ্বরি২১ হারে। 

কর কমল বান মুনাল২২ 

হেমগট২৩ পয়ভারেৎ৪ ॥ 

( “ম পত্র, ২য় পৃষ্ঠ1 ) 

নাভি তার নদ ঘাট শ্রীবলি২ 

ঘন ঘজং৬ পূলিনে। 

উচিত তাহাত কলহংশ শম্২৭ 

রহেৎ৮ কনকের সনে২” ॥ 

রাধা» নেতম্বং» মণ্ডল আড়ন 

রশাবতি৩* কি পানে৩*। 

অতিও১ অদ্ভূত৩১ বিনি ঘাএ হানি 

আকুল৩২ টকল্য পরানে৩৩ ॥ 

উদ্দ যুগে৩৪ শোভে রাম কদলি 

স্থল৩ঙ কমল চরনে। 

রাজ হংশ জিনিএ9৩৫ অতি৩৬ 
রাধার মন্দতণ গমনে ॥ 

৮-৮। বাদ, ৯। যদি, ১*। নহে, ১১। বড়ারি, ১২। মোর, ১৩। যোড়, ১৪। করির্ম।। ১৫1 করো, 
১৬। বোল, ১৭। মানু, ১৮-১৮ । তবেসি, ১৯ । দিণির, ২*। ছুতী, ২১। সাতেসরী, ২২। ম্বণ।ল, ২৩। ঘট, 

২৪। পয়োন্ভারে, ২«। ত্রিবলী, ২৬ | জঘন, ২৭। বাদ, ২৮-২৮। সমরএ কনক রসনে, ২৯-২৯। রাধার নিতম্ব, 

৩*-৩* । রোমাবলী কিরিপানে, ৩১-৩১। আতি আদভুত, ৩২ । বিফল, ৩৩। ইনার পরে আছে-- 

(ভিতরে অনঙ্গ : আনল জলে 
বাহিরে কেছে। নাহি জাণে। 

এহাত আন্গার নাহিক নিত্তার 
কহিলে1 তোর চরণে ॥ 

৬৪ । যুগ, ৩৫ 1 থল, ৩৬-৩৬ | জিণিঅ। আতি, ৩৭। সম্থর, | 
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প্রথিবিত আমি৩” অবতার ঠকৈনু৩৯ 

তো1৪* রশবতির৪* আশে । 

বাষুলি চরনে৪১ বন্দিয়া1৪২ গাইল জে৪২ 

বাড়ু৪৩ চত্ীদাশে ॥ 

ইহাঁর৪৪ গান এবং ১৬ শোল কলা৪৪। 

রাগিনি১ ধানশী। ইতি ঝম্পক তালের পদাবলি১। 

আউ থাকিতে কানাঞ্ি৩ মূ * * ]8 ইচ্ছসি। 

সাপের মুখেতে কেন« আঙ্গুল দিশীঙ৬ ॥ 

চুন বিহানে] জেন? তান্থুল তিতা৮। 

অলপ বএশে তেন* বিরহের চিন্তা ॥ 

লাজ নাঞ্জিখ১* কানাঞ১১ বদনে তৃহার১২ | 

পাশে আশিতে১৩ কেন১৪ চাহশী আমার১ ॥ 

(৮ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা ) 

মজুরিয়্যা হয়! কেন১৬ এত বড় রঙ্গ । 
অলপ হইয়্যা১৭ চাহ্ বড়র১৮ সঙ্গ ॥ 
হাথে১৯ ২ চাহ২* তুমি২১ আকাশের চান্দ। 

লোকে২২ উপহাসো২২ করে২৩ দেখি২৪ তু ছান্দ ॥ 

উত্তম জাতি তুমি২৫ নন্দের২৬ বালা। 

পূরূশ হইয়্যাৎ৭ তুমিৎ” জান২* এত কলা২৯ ॥ 

সকল লোকের মাঝে না বাশহ৩* লাজ । 

ন1 বহশী ভার তুছ৩১ শিঞানের৩১ কাজ ॥ 

মাকড়ের হাথে৩২ জেন৩২ ঝুন। নারিকল। 

আমাকে৩৩ দেখিয়]া৩৪ তেন ন1 হয়্য৩৫ বিকল ॥ 

সঙ্গে আ[সি]বে জবে৩৬ লয়যা৩৭ দধিভারে । 

গাইল বীডু৩” চণ্ডীদাস বাষুলির৩৯ বরে ॥ 

এবং৪* ইহার গান লঘু ৯ নয় কলা গুরূশদ্গুর 

এবং ৮১ একানি কল।৪*। 

৩৮। আন্দে, ও৯। কৈল, ৪*-৪৯। তা স্থরতীর, *৪১। চরণ, ৪২-৪২ | শিরে বন্দিরা, ৪৩। গাইল 
বড়, ৪৪-৪৪। বাদ। | | 

* এই গানটি শ্রীকৃষ্কীর্ভনের ১৭২-৭৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত হুইয়াছে। পাঠাস্তর নিয়ে প্রদর্শিত হইল,--. 
১-১। মল্লাররাগঃ | রাপকং॥ ২। থাকিঠে, ৩। কাহণঞ্রি, ৪1 মরণ, ৫। কেন্কে, ৬। দেসী, 

৭ যেক্ু,৮। তিতা, ৯। তেহ, ১*। নাহি, ১১। কাক্কাঞ্চি, ১২। তোহোর, ১৩। আসিতে, ১৪ । কেন্ছে, 
১৫) মোর, ১৬। কেন্ছে, ১৭ । হর, ১৮। বড়ার, ১৯। হাথে, ২*। চাহা, ১১। কাহণফ্রি, ২২ ২২। 

এখানে শ্ীরফণকীর্তনে ছাড় রহিয়ছে। ২৩। করসি, ২৪-২৪। তোএ', ২৫ | তোন্গে, ২৬। নান্দের, ২৭। হর্জী, 
২৮। তোন্দে, ২৯-২৯। ছাড় রহিগাছে। ৩*। বাসপি, ৩১-৩১। বোলসি আন, ৩২-৩২ । ছাড় রহিয়াছে। 
৬৩। জান্দাক, ৩৪ | দেখি, ৩৫ হব, ৩৬। যবে, ৩৭ লব, ৩৮। বড়, ৩৯। বাসলী, ৪০-৪০। বাছ। 
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[ একটি নৃতন পদ ] 

রাগ বশস্ত। রাগিনি পঠমঞ্জরি । 

ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি । 

হরিহর একু দেহ বিদ্বিত সংসারে | 

জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥ 

মোর সে কালিয়্য! তন্গ তছু গোর! অঙ্গ। 

জানি বিধী আনি নিধী মিপাঅল সঙ্গ ॥ 

হের আশ্য বিনোদিনি পরিহর লাজ । 

না যুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥ 

হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি । 

বিশ্বস্তর নাম মোর বিশ পান করি ॥ 

জিপদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কাএ। 

গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব লোকে গাএ ॥ 

নারির সন্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ। 

শ্রীশঞুক্ত কষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥ 

চাতুরালি পরিহর মোরে দেহ দান। 

বাধুলি বন্দিয়্য। ঝাড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥ 
এবং ইহার গান ১৪ চোদ্দ কল। 

(৯ম প্র, হয় পৃষ্ঠা ) 

রাগ১ বাড়ারি। ৬1 ইতি অপুর্ব কল! তালের পদাবলি১। 

তোর দ্ধপ দেখি মোর চিত নহে স্থিরং। 

প্রান জেন৩ ফাটিঃ জাএ বুকে মালেঙ তির? ॥ 
জে৮। লঘ্ুকলা। পরে গুরূ৮ ॥ 

জার প্রান ফাটে৯ বুক১০ ধরিতে না পারে। 

গলাতে১১ পাথর বান্ধি দএ১২ পশী মরে ॥ জে। 

তুমি১৩ গঙ্গা১৪ বারানশী শ্বরূপেশী জান। 
তুমি১৫ মোর শব তীর্থ১৬ তুমি১৭ পুন্য স্থান ॥ জে। 

জি১৮ বোল বলিতে১৯ কান২* না বাশশী লাজ । 

তুমার২১ মাউলানি আমিং২ যুন দেবরাজ ॥ জে। 
হইএ আমি২৩ দেবরাজ তুমিং৪ মোর রানি । 

এই পদটি প্রীক্ুষ্কীঙনের ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠার আছে। পাঠাস্তর নিল্গে প্রদর্শিত হইল, 
১-১। মালব রাগঃ ॥ ক্ূপকং ॥ লগশী ॥ ২। খীর, ৩। যেহ, ৪ । ফুটি, ৫। বুক, ৬ | মেলে, »।ভীর, 

৮-৮। বাদ, ৯। ফুটে, ১*। বুকে, ১১। গলাত, ১২। দছে, ১৩। তোক্গে, ১৪। গাজ, ১ ভোক্ষে 

১৬ | তীখ, ১৭ তোক্ষে, ১৮। এ, ১৯। বুপিতে', ২০। কাক, ২১। তোক্ষার, ২২। আলো, ২৩। আল্মো। 

২৪। তোকে | . 

২৫ 
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মিছাই সম্বন্ধ পাত কিশের২৫ মাউলানি ॥ জে। 
ই বোল২৬ বলিতে২৯ তোর মনে বড় যুখ। 
পর ঘরে২৮ পৈশে জেন২* তোর৩০ পাটা বুক ॥ জে। 
তাল বোল বলিলেতও১ চন্দ্রাবলি রাঁনি। 

আমাঁর৩২ মনের কথা কহিলে৩৩ আপনি৩৪ ॥ জে। 

বিরহে পুড়িয়্যাও৫ কান৩« আকুল৩* বিকল । 

জোরয়া৩” দেখিয়্যাও৯ জেন৪* রূচুক৪১ অন্বল৪২ ॥ জে। 

জাইবার বাসন! তুই৪৩ ছাড়হ গুয়ালি। 
গাইল বৌড়ু৪৪ চণ্ডীদাশ বন্দিয়্যা৪৫ বাধুলি ॥ জে৪৬। 
এবং৪৭ ইহার গান লঘুগুর শদ্গুরূঃ এবং ৮১ একাণী কলা? । 

( ১*ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা ) 

রাগ১ পাহিড়া। ৬। ইতি ব্ূপকতালের পদ্দাবলি১। 

আগে রাঁধে২ 

সর্বার্জে যুন্দরও তোহেঃ দেব মুরারি মোহে€ 

তোর মোর উচিত শে নহে৬। 

আগে রাধে 

তোমাতে৭ মজিল মন ভালে জানে দেবগন” 

ইথে কি* বিচারহ১* শন্দেহে১১ ॥ 
আগে রাধে 

না পরিহর যুন্দর কানা । 
শব কল! সম্পৃনিত১২ রাই ১৩ ॥* 

আগে রাখে ০ 
আইলু মুঞ্জী বড় আশে না করহ নৈরাশে 

শুন ধনি আমার বচনে। 

আগে রাধে 

দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি 

ফিরি চাহ নিরখি বদনে ॥ 

২৫ । ভাগিনা, ২৬। এ বোল, ২৭। বুজিঠে, ২৮। ঘর, ২৯। যেহ, ৩*। চোর, ৩১। বুলিলি 
তৌ, ৩২ । আন্গার, ৩৩। কহিলে, ৩৪। আপুনি, ৩৫। পুড়িআঁ, ৩৬। কাহ, ৩৭। হাকল, ৩৮1 জরুজা, 
৩৯ । দেখি, ৪* | যেহু, ৪১। রুচক, ৪২। আন্বল, ৪৩। তোন্ছে, ৪৪ | বড়, 8৫। বন্দি, ৪৬। বাদ, 
সর্বত্র, ৪৭-৪৭ ।বাদ। 

* এই পর্য্যন্ত কৃষকীর্তনের ৭* পৃষ্ঠীর একটি পদে পাওয়া বায, পরবর্তা অংশ সম্পূর্ণ নূতন। পাঠান্তর 
মিক্গে প্রদর্শিত হইল,__ 

১-১ ) রামগিরীরাগঃ ॥ রপকং॥ ২-২। আল রাধা, সর্ধত্র, ৩। কনারি, ৪ । 'তোএা, ৫ | মো"্ঞ, 
৬. সেলেছা) ৭। তোদ্ষাতে, ৮। দেবাগণ, ৯। কিছু, ১*। নাহি'ক, ১১। সনে? ১২। সং গনী তো, 
১৩।কাহী॥ ঞু। 
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আগো রাধে 

তোর বূপে মোর মন মজে । 

জৌবন রাখহ কোন কাজে ॥ 
আগে রাধে 

জগতের জগন্নাথে . সেহ আমি রাজপথে 

তোমার লাগিয়। হন দানি। 

আগে রাধে 

পশরা নামাঞা রাখ শোশে যুখাঞ্াছে মুখ 

আশ পুরি হের আস্ত ধনি ॥ 

আগো রাধে 

তন [দাহে বিরহের জরে। 

আলিঙ্গন দেহত আমারে ॥ 

আগো রাধে 

আখি ঠারে অনুসারে ধনি কহে বড়াইরে 

ঘরে কি বলিব ছুব্ধবারে । 

আগে রাধে 

এই খানে রশে রশে কহে বড়ু চত্তীদাশে 

(১০ম পত্র, ২য় পৃষ্ঠা) 

গাইল জে বাধুলির বরে ॥ 
এবং ইহার গান ৮৫ পঁচাশি কলা। 

* রাগ১ যুই। ৬। ইতি বিশমশদ্ষিতালের পদাবলি১। 

শোছে২ জবেও জানঃ কানাঞ্িি৫ ঘাটে মহাদানি | 

বড়াইকো।৬ ছাড়ি কেন" হইব” একাকিনি ॥ 

কেন শব শখিগনে৯ আগে১* ৫কলে১১ পার । 

কাল হইয়্যা১২ গেল মোর১ জৌবনের১৪ ভার ॥ 
লঘু১৫ ১২ কলা। পরে গুরূ১৫॥ 

কি কহিল১৬ বিবহিল১৭ বিধি জমুনার ঘাটে। 

কেন মন ঠকলু১৮ জাতে১৯ মাথুরার২* হাটে ॥ 
আবস্তা২১ করিল মোকে২ং শেই২৩ জগন্নাথে । 

পৃনরূপী২৪ ঠেকিলাম২৫ তাহার হাথে 
৯৮০ ৬৩ তত ত 5৩৬ ৮০০ ৪৪১৪৩ ৪20:0১৩ 0১৩ ৬ ৫৮ ৫ 9 ও ৩ ডএ 58899১055৬৬ রড 

% এই গানটি কৃষ্ককীর্তনের ১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠার ুক্সিত হইপ়াছে। পাঠাত্তর নিয়ে প্রদর্শিত হইল £_- 
১-১। কোড়ারাগঃ॥ রূপক ॥ ২। মোএ, ৩। যবে, ৪ । জাপোঁ, ৫1.কাহ্চাঞ্রি, ৬। বড়ারিক, 

৭। কেহ, সর্ব, ৮। হেবৌ, ৯। সথিজন, ১*। আগ, ১১। কৈলে 1, ১২। হর্জা, ১৩। মোরে, ১৪। 
যৌবন, ১৫-১৫। বাদ, ১৬। তৈল, ১৭। কি তৈল, ১৮। কৈলে?, ১৯। জাইরে, ২*। মথুরার, ২১। আবখা, 
২২। মোর; ২৩। যে, ২৪। পুনরপি, ২৫। পড়িলাহৌ। রি ৃ 
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ইহ২৬ পথে আমিং৭ মান্র২৮ হারাই,» বুদ্ধি । 
অনাথি গুয়ালি মোকে৩১ রক্ষা করও 

পৃব্ধবে৩৩ জনমত৪ মোর৩€৫ করমের ফলে। 

জনমওঙ লভিলু৩৭ আমি৩৮ গুয়ালার কুলে ॥ 

তে্ি৩৯ শেও» দধি বিকে জাঙ৪* মোথুরার হাটে । 

ছুরূজন কানাঞ্ঞ৪১ যুন৪২[হ পা]ট বাটে৪২ ॥ 

করজোর৪৩ করি বলি৪৩ ষুন দামোদর । 

জাইব৪৪ বড়াই৪৪ সঙ্গে বাট পাব কর ॥ 

এড়িয়া!৪৫ জায়ে« কানাঞ্খি৪৬ যোরে৪৬ শব শখিগন৪৭ 
গাইল বোডু৪৮ চণ্ডীদাশ বাষুলির৪৯গন ॥ 

লঘুৎ*গুরূ মেদ্গুরূ এবং ইহার গান ৫৪ চুয়াগ কলা৫*। 

( ১১শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) 

[ একটি নুতন পদ ] 

রাগীনি যুই। ইতি ভ্রমর শটম্পণ্দর পদাবলি । 

বল করিতে টা" তোরে । 

এ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ভরে ॥ 

হান একু শুতিম যুব বানে ।১ 

তে কারনে দগদে পরানে ॥ 

না মারহ বিরহ আনলে । 

মুখ তুলি চাহত সকালে ॥ 

এই তোর তিরছ নয়ানে । 

শ্বর হানিলি মোর প্রানে ॥ 

একবার দেহ জিউ দানে । 

তোমা বিহ্ন না রহে পরানে ॥ 

জিবন জৌবন কত কালে। 

অকারনে করহ জঞ্রালে ॥ 

আইলু মুণ্ি বড় প্রতিআশে। 

গাইল জে বৌড়, চণ্ডীদাশে ॥ 

এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কল!। 

২৬। এহ1, ২৭। আপি, ২৮। মৌএ, ২৯ । হাগায়িলো। ৩*। বুধী, ৩১। মোক, ৩২। কর, 
৩৩ | পুরুব, ৪ | জরমে, ৩৫ । কৈল, ৩৬। জরম, ৩৭। লভিলু', ৩৮ । আন্গে, ৩৯-৩৯। তেসি, 

৪* ।জায্িতে, ৪১ । কীহ্ণাঞ্জি) ৪২-৪২। শুন এবেপাঁড়ে বাটে, ৪৩-৪৩। কর যোড়ী বোলে! এবে, 

৪৪-৪৪ | জাইবে! বড়ীয়ির, ৪৫-৪৫। এড় যাএ। ৪৬-৪৬। মোকে কাহাঞ্ি, ৪৭। সখিজনঃ ৪৮। বড়, 
৪৯ | বাসলী, ৫*-৫* | বাদ । 

১। 'হানএ কুগুমিত যুববানে', এই পাঠ রিলে পরবস্তাঁ চরণের সঙ্গে অর্থসঙ্গতি তি হয়। 
তাহ) হইলে বলিতে হয় যে, [লপিকরের ভূল “কুশুমিত" স্থানে “কুশুতিম” হইয়াছে । 
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(১২শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) 

* রাগীনি১ ধানশী ॥ ৬ ॥ ইতি জদ্দকাঠের তালের পদাবলি 
কিং আলো রাধে । হাকুলি একলা ॥ 

কেনও দাঁন না দ্িবে* কেন জাবে৬ হাটে । 

কেন" নাগোরি” রাধা ছাড়ি দিব» বাটে ॥ 

সব কুতুহাটে১* রাধ। মোর মহাদান। 

হয়১১ নয়১২ দেখ রাধ। পাঞ্জি১৩ পরমান ॥ 

ল্ঘু১৪ চোদ্দ কল]। পরে গুরূ১৪ ॥ 

বারহ বরিকে১« দান দিবে১৬ জে১৬ গুয়ালি১৭। 

তোর পর১৮ জৌবনে মোহিল বনমালি ॥ 

স্ব্গে১৯ রাখুং০ মর্তে রাখ২১ তলে পাহু২২ শুধি। 

তাহাত টেটনি রাধা! কি করিবি বুদ্ধিং৩ ॥ 

এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে। 

তাকে২৪ ভাঙিং৫ জাএ রাধ। কাহার পরানে ' 

জশোদার পোঃ২৬ আঁম২৭ হাথে ধরি বাশি। 

তোমাকে২৮ দেখিলু২* রাধা অধিক রূপশি ॥ 

তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন। 

ছাড়ি দিলু৩* দান ধর আমার৩১ বচন ॥ 

এ৩২ভয় না৷ ধরিবেত পাশে বিন্দাবন৩২। 

বলে ধরি তোক৩৩ তবে৩ঃ দ্িব৩৫ আলিঙন ॥ 

ইহ1৩৬ বুঝি দেহ রাধ। সরেষত* বচন । 

গাইল ঝৌড়ুণ” চগ্ডিদাশ বাষুলির৩৯» গণ ॥ 
এবং৪০ ইহার গান ৭১ এখাত্তোরি কল18*। 

(১২শ পত্র, হয় পৃষ্ঠা) 

* রাগ ধানশী১। ৬১। বিশমতালের পদাবলি১। ৬১। 

কিং আগে বড়াই য়েজে। হাকুলি একল২। 

গুরূপত্বি তারাক হরিল শশোধরে৩। 

অগ্যাপী৪ অপজশ' হএ€ তার পরচারে ॥ 

৯ এই গানটি কৃষ্ণকীর্তনের ৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । পাঠাস্তর নিম্নে উদ্ধত হইল £-_ 

১-১। পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ২-২। বাঁদ, ৩। কেহে, ৪ । দিবে তো, «৫ | কেহে। ৬। জাইবৌ; ৭ কেহো, 
৮| নাগরি, ৯ । দিবে, ১*। কুতঘাটে, ১১। হুএ, ১২। নহে, ১৩। পাঞ্রী, ১৪-১৪ | বাদ, ১৫। বরিষের 
১৬-১৬। দিবেহে ১৭ । খোআলী, ১৮। রূপ, ১৯ । সগগে, ২৭ | রাখো, ২১। রাখো, ২২। পাও, ২৩। বুধী, 
২৪1 তাক, ২৫। ভাগি, ২৬। পোমঅ, ২৭ | আঙ্ষে, ২৮। তোনঙ্গাক, ২৯ | দেখিল, ৩০ | দিলে, ৩১। আন্গার, 

৩২-৩২ 7 এভে। যবে ন। ধরবে আন্ধার বচন । ৩৩। তোকে; ৩৪ | তবে, ৩৫ | দিবে ৩৬ ॥ এহ1, ৩৭ । সরস, 
৩৮ | বড়, ৩৯। বাসলী, ৪*-৪*। বাদ। 

ঈ* এই গানটি প্রকৃষ্কীগ্ডনের ৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে! তাহাতে যে পাঠাস্তর লক্ষিত হয়, তাহা 

নিলে উদ্ধত হুইল,__ 
১-১। রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ ২-২। বাদ, ৩। শশধরে, ৪। অদ্যাপিছো, ৫ | বাদ, ৬। পরচরে। 



১৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তীয় সংয। 

কপটে আহিলাক রমিল শরবরে৮। 

শহশ্রেক ম্বে লা» তাঁর কলেবরে ॥ 
লঘু১০ ১৪ কলা । ৬। পরে গুরূ১ ॥ 

হেন অভ্ভুত১১ কথা যুনলো1১২ বড়াই১৩। 
পর দারে শাপ নাঞী১৪ বণস্তী১৫ কানাঞী১৬ ॥ 

শুন্দ অপযুন্দ আছিল ছুই ভাই । 

তিলত্তমা১৭ হেতু মজিলা  ঠাঞ্চিং, 

স্থম্মনিসম্ম২১ ছুই অধুর২২ আছিল! । 
পার্বতি২৩ কারনে ছুই ভাই২৪ জন মোহিলা২৪ ॥ 

চোদ্দ২৫ যুগ আছীল২৬ লঙ্কার রাবন। 

তেঁছ২৭ শে মজীলা২৮ মায়ং৯ শিতার কারন ॥ 

ইহা৩০ জানি কানাঞ্জিক নিসদ বড়াই৩১। 

কেন৩২ হেন মিছা! কথা কহে মোর ঠাঞ্জি৩৩ ॥ 

বলহ৩৪ বড়াই৩৫ কানু৩৬ মনে পরিভাউ। 

আপনাকে৩৭ চিনিঞ। আপন ঘরে জাউঙ৩৭ ॥ 

আমা৩৮ শনে কানাঞ্চি৩৯ তেজ৩» পরিহাস । 

বাষুলি৪* বন্দিয়। গাইল বৌড় ৪* চণ্তীদাশ ॥ 
এব৪১ ইহার গান ৭১ এখাতারি কলা৪১ | 

( ১৩শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠ) 

* রাগধানশী॥ ৬১॥ ইতি গন্ধলতালের [পদ্াবলী১। 

কিং আগে বড়াই [*]জে। ৬১। হাকুলি একলা ॥ 

চাপা কুড়ি৩ দেখিতে দূপশে। 

তাহে নাঞ্িৎ গন্ধের পরশে ॥ 

বিকশীলে৬ জগমোন৭ মোহে । 

নারির” জৌবন হেন হয়ে” ॥ 

লঘু* বার কলা । পরে গুরূ* ॥ 

৭) আহুল্যাক, ৮। হবরবরে, ৯। ভৈল, ১০-১০ | বাদ, ১১। আভূত, ১২ । শুনলো, ১৩। বড়ারি, ১৪। 
নাহি, ১৫। বোলত্ত, ১৬। কাহ্নাঞ্রি”, ১৭ | তিলোত্তম!, । ১৮ ময়িলা, ১৯ । এক, ২*। ঠাই, ২১। স্স্ত নিস, 
২২। আহ্বর, ২৩। পার্বাতির, ২৪-২৪। জন মৈলা, ২৫। চৌদ্দ চৌ, ২৬। আয়ু, ২৭। তেহো, ২৮। মজিআঁ, 
২৯ । গেল, ৩০ । হা, ৩১ । বড়াযি, ৩২ । কেহ? ৩৩। ঠাই, ৩৪। বোলহ, ৩৫ । বড়ারি, ৩৬। কাহ, 

৩৭-৩৭ | আপনে আপন! চিহিঅ। ঘর জাউ, ৩৮। আন্গা, ৩৯-৩৯। হেন তেজু, ৪*-৪*। বাসলী শিরে বন্দী 
গাইল, ৪১-৪১। বাদ । 

* এই গানটি শ্রীকৃষ্কীর্ভনের ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় মুক্ত হইয়ান্কে। তাহাতে যে পাঠাত্তর লক্ষিত হয়, 
তাহ নিয় উদ্ধত হইল £-_ 

১। ধানুষীরাঁগঃ ॥ এক তাঁলী, ২-২ । আল বড়ারি, ৩। কুঁড়ী, ৪ । দেখিতে, ৫ নাহি, ৬ । বিকামিলে, 
৭-৭ | মোহে মুনি মণে, ৮-৮ | হেন সব নারীর যৌবনে, ৯-৯। বাদ। 



বঙ্গাঝ ১৩৩৯ ]  শ্্রীকটঞ্চকীরত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি ১৪৩ 

কান্ছ১* মোরে আলিঙ্গন মাগে। 

নাঞ্ জানি যুরতির ভাবে১* ॥ 

অনেক কড়ির পশরা। | 

হাট জাতে১১ [& * * * 1১২ মথুরা॥ 

রাজা কংসে করিল১৩ গোহারি১৪ । 

তবে১৫ কানু [পক %]১৫॥ 

নিতি নিতি দধি বিকে জাও১৬। 

দানের বুধি না্১৭ [** 0১৭ | 

[*]বে১৮ রাজ ধনে(র কা)তর । 

চাহে জমে১৯ দুধে দিবং* কর ॥ 

[সাখি সাত পাচ করি শঙ্গে । 
মোথুরাকে২১ জাউ২২ বিকে রঙজে২৬ ॥ 

কেন২৪ কান২৫ হেন পড়িহাশে। 

গাইল বৌড়,২৬ চণ্ডীদাশে ॥ 
এবং ইহার গান ৬২ বাশটি কলাং৭ ॥ 

(১৩শ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা ) 

* রাগীনি(*]রি ॥ চুটখিলার পদাবলি১ ॥ ৬১ ॥ 
পরাশর নামে খ[. * * ]াছিলা বিশাল । 

তিন ভূবনে জানি তপৃতশ্ঠাং জাহার ॥ 

জল মাঝে মিনকন্তা করিল গমন । 

তাথেও উপজিলা বেদব্যাশ তপোধন ॥ 

তোমার* বচন রাধে শবই আতত। 

পর দারে পাপ নাঞ্ঞ৬ মুনির শমত ॥ 

পঞ্চ পাগ্ডবের ভৈল্যা» কুস্তি জননি। 

পঞ্চ পতি জার ভৈল্য1১* শব লোকে১১ জানি ॥ 

রস্ভ। আদি বেউগ্তাক১২ রমস্তি [ * * ]শে১৩। 

হেন শব কন্তা কেন১৪ ষুরপুরে বৈশে১৭ ॥ 

»০-১০। কিনা মোক তৈল এত কালে, মহাদানী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধফ ৪ ১১। জাইতে, ১২। না 

পাইলে, ১৩ । করিবে) ১৪ । গোআরী, ১৫-১৫ | তবে কাহ লী যাবে! ধরী। ১৬। জা, ১৭-১৭। নাছ? 
পাও) ১৮। এবে, ১৯ । যবে, ২*। দিবো, ২১। মথুরাক, ২২। জাও, ২৩। সঙ্গে, ২৪। কেনে, 
২৫। কাহ, ২৬। বড়, ২৭-২৭। বাদ। 

* এই গানটি গ্রকৃ্কীর্তনের ৬৬ পৃষ্ঠায় মুত্রিত হুইয়াছে। তাহাতে যে পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, 
তাহা নিষ্বে উদ্ধত হইল £-_ 

১। বাঁমপিরী রগ ॥ বিপকং ॥ ২। তপন্ঠা, ৩। ভাত, ৪8 । তোক্গার, ৫ | রাধা, ৬। নাহি, ৭। পাঞ্চ, 
৮। তৈলা, ৯। পাঁঞ্চ ১০ । ভৈল, ১১। লোকে, ১২ । বেশ্তাক, ১৩। ত্রিশ, ১৪ | কেন, ১৫ । বশে। 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সময! 

ত্রিপদ গামি [ *% * * 0১৬ হর১৭ শিরে ধরে। 

হেন গঙ্গার১৮ মিলন১৮ শ্বান্তন না * * *1১৯॥ 

নারির সন্তোগে রাধে জি পাপ বশে। 

এ তিন [ * * * ** ]২* সেগঙ্গা পরশে ॥ 

নিজ পর নারে দোশ নাইক২১ শংশারে । 

জত শতিপনা২২ শব মিছা জান তারে ॥ 

ইহা জানি একমনে [*]র২৩ মোর আশে । 
বাষুলি শীরে বন্দিয়্য২৪ গাইল বোড়ুৎ চত্ীদাশে 

ইহার২ং৬ গান ৬৩ তেশটি কল।২৬ | 

শ্ীমণীক্দ্রমোহন বস্থু। 

১৬। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, ১৭ । হরে, ১৮-১৮। গঙ্গা রমিল, ১৯। নান নরে, ২*। তুবনে কেনে, 

২১। নাহিক, ২২ | সতীপণ ২৩। পুর, ২৪। বন্দী, ২৫। বাদ, ২৬-২৬। বাদ। 



শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি” 
প্রবন্ধ সন্বন্ধে মন্তব্য 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ীদাস-সম্পর্কিত সমশ্যাটীকে সর্বাপেক্ষা জটিল 
সমশ্ত। বলা যাইতে পারে। এই সমশ্তার সমাধানের প্রয়াস মাত্র কিছু কাল ধরিয়! 

চলিতেছে। চণ্তীদাসের নামাঙ্কিত অনেকগুলি পদ, বঙ্গীয় জনসমাজে কীর্তনিয়াগণের 

মুখে মুখে এবং পুথিতে ও পরে ছাপার বইয়ে প্রচলিত আছে; এতত্তিক্ন কতকগুলি 
এতিহাসিক গ্রন্থে ও কবিতায় চগ্ডীদাস সম্বন্ধে উল্লেখ, ও কতকগুলি গাল-গল্প ;_-এতাঁবৎ 

এইগুলিই আমাদের একমাত্র উপজীব্য হইয়া আছে । শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষার প্রথম 

যুগে তাহার মাতৃভাষার সাহিত্যকে উপেক্ষা ও অনাদরই করিয়াছে। পরে উনবিংশ 

শতকের অষ্টম ও নবম দশকে যখন মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী সচেতন 

হইতে আরম্ভ করিল, তখন হাতের কাছে প্রাচীন সাহিত্য বলিয়৷ সে যাহা পাইল, তাহাই 

নির্ব্বিবা্দে গ্রহণ করিল । প্রমাণপঞ্জী-সংবলিত ইতিহাসের অভাবে প্রাচীন কবিদের 
সঙ্থপ্ধে গাল-গল্প যাহ প্রচলিত ছিল, তাহাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইতিহাস 

সম্বন্ধে কৌতৃহল-নিবৃত্তির অন্য উপায় ন| পাইয়া! ইতিহাসের আসনে বাঙ্গালী লোক- 
প্রবাদের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । মাতৃভাবাঁর প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার যে ধারা এখনও 

চলিতেছে, তাহ। হইতেছে কেবলমাত্র পরিচয়-সংস্থাপনেরই ধারা; রীতিমত সমালোচনা- 

মূলক অন্থশীলনের ধার! বাঙ্গাল৷ সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এখনও ূর্ণভাবে প্রবর্তিত 

হয় নাই। অবশ্য এ বিষয়ে অল্প-স্বল্প প্রয়াস দেখা যান্স বটে, কিন্ত একথ! বলিতেই হয় 

যে, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের সহিত পরিচয় 
স্থাপন করিয়! থাকে মুখ্যতঃ হৃদয়ের ভাবোচ্ছাসের মধ্য দিয়াই, মস্তিক্ষের সাধনার দ্বারা নহে। 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিন্তু এই ছুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে- জ্ঞানের পথে বস্তটাকে স্বরূপে 

বুঝিলে, তবে তাহার রসাম্বাদন সার্থকতা লাভ করে, আম্বাদন একদেশদশাঁ না হইয়া, 
প্রাকতজনোচিত ন! হইয়া পূর্ণতর হয়, বৈদগ্ধ্যমপ্ডিত হয়, মধুরতর হয়। ইহার আর 
একটা দিক্ও আছে। জাতির অন্তনিহিত ভাবধারার উৎস ও তাহার প্রসার ও পরিণতির 

গতিভঙ্গী বুঝিতে হইলে,-এক কথায়, জাতির প্ররুত পরিচয় লাভ করিতে হইলে, 

সাহিত্যকেও ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে । কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা এত দিন 
ধরিয়! ষে সমস্ত ভাবজ্গৎ গড়িয়া তুলিয়াছি, কল্পনাও ভাব দ্বারা যে সমস্ত দেবতাকে 

হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাদের উপর ইতিহাসের রূঢ় আলোক পাত করিবার 
চেষ্ট। আমাদের নিকট অসহ্ হইয়। উঠে, ভাবের দেবতাকে আমরা মোহের আলো- 

আধারির মধ্যেই রাখিয়া তৃপ্ত হই। 

বাঙ্গালীর সাহিত্য-জগতে এইরূপ একাধিক ভাবের দেবতা মূর্ত হইয়৷ বিরাজ 
২৬ | 
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করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ অন্ততম। বাঙ্গালা 

সাহিত্যের আদি কবি হিসাবে চণ্ীদা আজকাল বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তরের 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ইহার উপর তাহার পদাবলীর অপূর্বব মাধুর্যয তো আছেই। 

কীর্তনের সভায় আমরা তাঁহার পদের গান শুনিয়া আকুল হই, এবং নিভৃতে বা বান্ধব- 

গোঠীতে পাঠ করিয়া পুলকিত হই। রসবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারের বিচার-বিশ্লেষণের 

কথা আমাদের মনে উদ্দিত হয় না। মিথিলার শ্রেষ্ঠতম কবি বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালী 

করিয়। লইয়াছি, তাহার মাতৃভাষ। ৫মথিলকে, যাহাতে সহজে বুঝিতে পারি তজ্জন্ত তাহাকে 

বিকৃত করিয়। আমর “ব্রজবুলী” ভাষার স্ষ্টি করিয়াছি, এবং তাহার নামে প্রচলিত পদ 
ভক্ত প্রাণ বৈষ্ণবের আকৃতিবপে শ্রদ্ধার সহিত আমর গাহিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি। 

এইবূপে পরম আনন্দে আমাদের বঞ্ণচব-সাহিত্য আলোচন। চলিতেছিল। চণ্ডীদাসের ও 

বিদ্যাপতির পদ বলিয়। যখনি যাহা পাইয়াছি, তখনি তাহা শিরোধার্ধয করিয়া তদ্দারা 

আমর। ইহাদের পদাবলীর ভাগার পূর্ণ করিয়াছি। বিদ্যাপতি যে মিথিলার অধিবাসী 
ছিলেন, সে কথ! তে। আমর! ভুলিয়৷ গিয়াছিলাম । বহুপূর্বে বন্ধিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 
১২৮২ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাপতির মৈথিল পরিচয় বাঙ্গালী পাঠকগণের 
সমক্ষে উপস্থাপিত করেন; এবং ইংরেজ পণ্ডিত খ্রিম্বাস ন সাহেব মৈথিল বিদ্যাপত্তির মুল 

রূপটী কতকগুলি অবিরুত ৈথিল পদ-সংগ্রহও প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকটে আনয়ন 

করেন, ও এইরূপে বিদ্যাপতি-আলোচনার পথ সহজ করিয়! দেন। তদনস্তর শ্রীযুত নগেন্দ্র- 
নাথ গুপ্ত মহাশয় বিকৃত বিদ্যাপতিকে মূল মৈথিলে প্রত্যাবস্ঠিত করিবার প্রয়াস লইয়া 

বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদসমুহের বিরাট সংগ্রহ ১৩১৬ সালে প্রকাশ করেন। বিগত কুড়ি 

বৎসরের অধিককাল ধরিয়া এই পদসংগ্রহ বিদ্যাপতির প্রামাণিক পদসংগ্রহ বলিয়া বীয় 

শিক্ষিত জনসমাজের সমক্ষে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখানে তাহার পদ্ধতি বিশেষভাবে 

একদেশদর্শী হইয়াছিল, __বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত এব্রজবুলী” ভাষার প্রকৃতি ঠিকমত ধরিতে 
ন| পারিয়। গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ( ছোট বিদ্যাপতি ) নামে খ্যাত বাঙ্গালী 

বিদ্যাপতি, রায়শেখর, চম্পতিপতি-প্রমুখ যে সমস্ত বাঙ্গালী ও উড়িয়া কবি মিথিলার 

বাহিরে বসিয়। কৃত্রিমভাষ। বজবুলীতে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কবিতাগুলিকে- 

ও সম্ভাব্য মূল-৫মথিলে আনয়ন করিবার অনাবশ্যক চেষ্ট৷ তাহার “বিদ্যাপতি-পদাবলী” 

গ্রশ্থের গৌরব ক্ষুপ্ন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাহার তৎকালোপযোগী বিদ্যাপতির 

পদাবলীর ভূমিকায় এবং স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতি-রচিত 

কীন্তিলতার পাগ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের ভূমিকায় যখন বিদ্যাপতির প্রকৃত ব্ধপ আমাদের 
দেখাইলেন-_যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানছমোদিত ভক্ত টবষ্চব সাধক ছিলেন না, তিনি 
সহঞজজিয়াগণের আদর্শ-মত পরকীয়। নায়িকা লইয়া সাধনা করিতেন না,__তিনি স্মার্ড ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত ছিলেন, এবং তীহার রচিত পদে রাধাকুষ্ণ প্রেমিকা ও প্রেমিক যুগলের প্রতীক 

মাঝ্র,-তখন বঙ্গীয় সাহিত্যিক-গগনে ইহার প্রতিবাদে বিশেষ গুঞ্জন উঠিস্বাছিল বলিয়া মনে 

হয় না) যদি কিছু উঠিয়া থাকে, তাহা এখন শৃন্তে বিলীন হইয়াছে,_-নগেন্্রবাবুর ও শাস্ত্রী: 
মহাশয়ের যুক্তি-তর্কানুমোদিত সিদ্ধান্ত এখন তীহাদের বিদ্যাপতি-পদাবলী ও কীন্তিলতার 
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অমূল্য ভূমিকায়ে লুক্কামিত--আমরা এখনও বিদ্যাপতি ও লছিমার সহজ সাধনের গল্পকে 
আধুনিকতার রসে ফেলিয়৷ আমাদের পক্ষে আরও উপভোগ্য করিয়া লইয়াছি ! 

চণ্তীদাস সম্বন্ধে যে প্রশ্নাবলী বাঙ্গাল! পদ-সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত মুষ্টিমেয় 

অশ্থসন্ধিৎস্থর মনে কিছু কাল হইল উদ্দিত হইয়াছে, সেই প্রশ্বাবলীর সংবাদ মাসিক পত্রের 
নানা প্রবন্ধের সাহায্যে সাধারণ পাঠকগণের নিকটও কথঞ্চিৎ প্'ছিয়াছে; এই সকল প্রবন্ধ 
প্রায়ই উচ্ছ্বাসময়, কখনও জালাময়, কোন স্থলে উদ্ভট অথব! চমকপ্রদ, এবং কচিৎ বা 

সত্যান্ছসন্ধিৎসপার আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত। চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত পদ-সম্টি 

শ্রাচৈতন্ঞদেবের পূর্বে ধিনি ছিলেন, সেই চণ্তীদ্বাসেরই রচিত, এবং ব্রাহ্মণজাতীয়, সাধক 
কবি চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমের ভিতর দিয়। কৃষ্ণ-প্রেমের আম্বাদ পাইয়াছিলেন ও 

তাহার পদ রচন1। করিয়াছিলেন--+-এই কথ! চগণ্তীদাস-সাহিত্যের বাস্তব বা অবিসংবাদিত 

কথ! যে নহে; চগণ্তীদাসের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যে বিশেষ রহস্যাবৃত, এবং তাহার 

জীবনী সম্বন্ধে আমর! যথার্থ সংবাদ যে কিছুই জানি না,_এইরূপ বোধ আমাদের 

'নিকট সুস্পষ্ট হইবার অবকাশ পাইল ১৩১৬ সালে শ্রীধুক্ত বসম্তরগ্জন রায় বিদ্বছল্ল 

মহাশয় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” পুথির আবিষ্কার ও ১৩২৩ সালে তাহার চির-প্রশংসনীয় 

সম্পাদকতায় ইহার প্রকাশের দ্বারা। *ছাতনায় চণ্তীদাস,-বাদের প্রচার দ্বারা অন্গপদ্ধিৎস্্ 

সমাজে যতট।1 না চমক লাগিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক চমক লাগিয়াছিল, এবং চও্ীদাস 

সম্বন্ধে অন্ধতমিস্রার ছুর্ভেদ্যত। তদপেক্ষা অনেক অধিক আমর! উপলদ্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলাম, এই কৃষ্ণকীর্তনের প্রকাশের দ্বারা । শ্রীকুষ্ণকীর্তন্র প্রকাশের পরে চণ্তীদাস সম্বন্ধে 
আলোকপাত করিতে পারে (অথবা চণ্তীদাস-সমশ্তাকে আরও জটিল করিয়া তুলে ), 
এরূপ উল্লেখযোগ্য নৃতন তথ্য-_-হা হা প্রাণপ্রিয় সধী কি না হল মোরে; শীর্ষক 

শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে উদ্ধত অসম্পূর্ণ পদের চণ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত একটা পূর্ণ রূপের শ্রীহরেকষণ 

মুখোপাধ্যায় কতৃক আবিষ্কার ব্যতীত, আর কিছু এতাবৎ বাহির হয় নাই। তৎপরে 

চণ্তীদাস সম্পর্কে প্রধান লক্ষণীয় আবিষ্কার, ঘাহা চণ্ডীদ্াস সমস্যাকে জটিলতর করিয়া 

তুলিয়াছে, তাহা! হইতেছে মণীন্দ্রবাবু কর্তৃক এই শ্রীকষ্ণকীর্তনের পদের আধুনিক পুথি 
ছুইখানির আবিফার। ইতিপূর্বে অবশ্ত কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি 
স্থপরিচিত পদ যেগুলিকে আমরা চণ্তীদাসেরই বলিয়া জানি, সেগুলি প্রাচীন পুথিতে সর্ব্ব্র 

চণ্ীদাসের ভণিতায় মিলে না,--অন্য কবির ভণিতায় মিলে ; ইহা হইতে প্রচলিত চণ্তীদাস- 
নামাঙ্কিত পদাবলীর পাঠে কত যে গোলমাল আছে, কীর্তনিয়াদের মুখে ও প্রাচীন 

পুথিতেও যে চণ্তীদ্াসের গানের ধারা ঠিকমত রক্ষিত হয় নাই, তাহা বুঝা যায়। 
কৰি চণ্ীদাস শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী কালের লোক, তাহার সম্বন্ধে এইটুকু 

নিশ্চিত তথ্য আমরা জানি; তিনি কত পুর্বেবে জীবিত ছিলেন, কোথায় বা তাহার বাস 
ছিল, তাহা। আমর! নিশ্চিতরূপে জানি না। শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্বেকার কবির রচিত হইলে, 
প্রচলিত চণ্তীদাস-নামা্কিত পদের ভাষ।৷ অন্ততঃ পক্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কিংব। 

তৎপুর্ব্বের ভাষা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। কিন্ত প্রচলিত পদসমূহের ভাষায় ছুই 
চারিটা প্রাচীন শব্ধ ব। ব্বপ ভিন্ন সাধারণতঃ প্রাচীনতার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না । 



১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীক্ন সংখ্য! 

অবশ্য পরবর্তীকালে পুরুষাহুত্রমে গায়ক ও লেখকের অজ্ঞাতসারে প্রাচীন ভাষা আধুনিক 

হইয়া যাওয়ায় এইরূপটী ঘটিয়া থাকিতে পারে। শ্রীকুষ্চকীর্তনের পুথিখানি বাহির 

হওয়ায়, আমর! ইহাতে যে ভাষ। পাই, তাহা (মুসলমান-পূর্ববসূগের বৌদ্ধ চর্য্যাপদ ব্যতীত) 

এতাবৎ-প্রাপ্ত সমগ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষ! হইতেও প্রাচীনতর। একট 
আলোচন। করিলেই বুঝ! যাইবে, যে এই ভাষ। নিঃসন্দেহরূপে পঞ্চদশ শতকের, এমন কি 
ইহ। তৎপূর্বব ঘুগেরও ( চতুর্দশ শতকেরও ) ভাষা হইতে পারে । পুখিখানি বিশেষ প্রাচীন 

- ইহার অক্ষরের ছাদ দেখিম্া লিপিতত্ববিৎ এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় ইহার লিখন-কাল চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধের বলিয়া অন্ুমান করিয়াছিলেন। 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনের লিপি পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে আলোচনা করিয়া, এবং স্বগায় রাখালবাবুর একটা 

অনবধানতা সংশোধন করিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত বিভাগের অধ্যাপক লিপিবিৎ 

শ্রীযুক্ত রাধ।গোবিন্দ বসাক মহাশয় পুথি লেখার কাল সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের নিকটে 

যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে বইখানিকে শ্রীষ্টীঘ্ পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 

কোনও সময়ে লিখিত বলিয়া! ধর যাইতে পারে। তাহ! হইলেও, পুথির লিখন-কাল ধরিলেও 

শ্রীকষ্চকীর্তন ( বৌদ্ধচধ্যাপদ বাদে ) বাঙ্গাল! ভাষার সব চেগ্সে প্রাচীন পুথি; এবং পুথিতে 

যে বইখাঁনি মিলিতেছে, সেখানি আরও পূর্বে রচিত হওয়া খুবই সম্ভব। কতকগুলি 
প্রমাণযোগে আমাদের দৃঢ়নিশ্চয়তা দীড়াইয়াছে যে, শ্রীকুষ্ণকীর্তন বইখানির মূল পুথি 
এখন অপ্রাপ্য, সেখানি আরও প্রাচীন ছিল, এবং তাহার অল্লাধিক পরে এই পুথিখানি 

অন্ছলিখিত। 

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনুলিখিত (কিন্তু তৎপূর্ববস্তী কালে রচিত) এই 
শ্রীকষ্ণকীর্তন গ্রন্থ হইতে আমর কবির পরিচয় স্বরূপ মাত্র এই কয়টা কথ। জানিতে পারি,_- 
(১) কবির নাম চণ্তীদাস; (২) অনন্ত তাহার অন্ত একটা নাম; 1৪) বড়ু তাহার উপাধি; 

ও (৩) তিনি 'বাসলী* দ্েবীর গণ ব! সেবক ব| উপাসক ছিলেন । হয় ত তাহার ব্যক্তিগত 

নাম 'অনস্ত'ই ছিল, “বড়ু চণ্তীদাস” কবির ব্যক্তিগত নাম না হইয়া উপাধি হইতে পারে। 
মন্দিরের সেবাইতগণ বড়ু নামে পরিচিত হইতেন; উড়িষ্যায় এই প্রথার নিদর্শন এখনও 

বিদ্যমান-__ভূবনেশ্বর মন্দিরের সেবাইত ব্রাঙ্গণদের মধ্যে "গরাবড়ু” উপাধির ব্রাহ্মণ পাওয়া 

যায়, ইহাদের কাজ দেবতার জন্য ঘড়ায় করিয়া জল আনা। গত্ীদাস” নামটা তাহার 
উপাস্য দেবতার পরিচায়ক উপনাম হওয়1 অসম্ভব নহে। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের ভাষ। ও ভাবের সহিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সাধারণ পদের ভাষা, 

বিষয় ও ভাবের নানা অসামঞ্ুস্য দেখা যায়। ভাষাগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা 

হইয়াছে । বিষয়-বস্ত-গত পার্থকা অনেক আছে? শ্রাকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে 
আখ্যান পাই, কতকগুলি খুঁটীনাটা বিষয়ে পদাবলীর বর্ণিত শ্রীরুষ্ণলীলার সহিত 

সেই আখ্যানের মিল নাই। যেমন, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন 

(ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও তন্রপ )। ইহাতে শ্রীরাধার সখীদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত 

কাহারও নাম বলা হয় নাই। বড়ায়ি বা বুছা। ধাত্রীরূপা রাধার তত্বাবধায়িকা, 
রাখাকষেের প্রণয়লীলায় একমাজ্ম দূভী ও পরামর্শদাত্রী) রাধার পিতার নাম 



ব্গাদ ১৩০* ] “শ্রীকষ্ণকীর্তনের নবাবিস্কৃত পুথি” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ১৯৯ 

সাগর গোআনপ' ও মাতার নাম 'পছুম।? বা! 'কালিনী”। ভাবগত বৈষম্যের মধ্যে দেখা যায় 

যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রীরাধা প্রথমট। বড়াঘ্ির বিশেষ চেই। সত্বেও শ্রীরুষ্ণের প্রতি 

অনুরাগিণী হন নাই--রাধাকে আকর্ষণের জন্য শ্রীরুঞ্ণ যতই চেষ্টা করিতেছেন, রাধা ততই 
শ্রীকষ্ণকে প্রত্যাখান করিতেছেন, রাধাকে বশে আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির সহায়তায় 

নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু অবশেষে শ্রীরাধ! শ্রীরুের প্রতি ক্রমে 
অঙ্ধরাগযুক্তা হইয়া! উঠিলেন। এতত্িন শ্রকুষ্ণকীর্তন দৃষ্টে বুঝ! যায় যে, ইহার অবলদ্ছিত 
কৃষ্ণলীল।-কথা ও কৃষ্ণরাধা-বাদ ৫৮তন্য-পূর্বব যুগের- অন্ততঃ ইহার ধারা যে অনেকট। 

স্বতন্ত্র সেকথা স্বীকার করিতে হয়। মনে হয়১ এই ধারা শ্রীচৈতন্টদেব-প্রবন্তিত 

গৌড়ীয় টৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার ; এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তন যে চৈতন্ত-পুর্বব যুগের রচনা, 
ইহাই আমাদের কাছে পরিষ্ফুট হইতেছে । এই কাব্যের অলঙ্কারের ধার! প্রাচীন- 

পন্থী; চণ্তীদাসের নামে প্রচলতি পদ্দাবলীর অলঙ্কারের ধারায় কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণি- 

প্রমূখ টৈষ্ণব অলঙ্কার-গ্রস্থের ছায়া বা ছাপ আছে, কিন্ধ শ্রীকুষ্ণকীর্তনে তাহ! আদৌ 
নাই। যাহা হউক, এই সব বিষয়ের যথা-সম্ভব পুঙ্াুপুঙ্খ আলোচনায়, 
শ্রীরষ্ণকীর্তন যে ঠ্চতন্ত-পূর্ব্ব যুগের রচনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না) 
এবং শ্রীকৃষ্ণকীত্তনের কবি ঝড়ু চণ্তীদানই যে আদি চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী 

চগ্তীদান--ধাহার পদ সপরিকর শ্রীচৈতনাদেব আস্বাদন করিতেন--ইহ। একেবারে স্থির- 

নিশ্চয়  ' ্রীরুষণকীর্ভন হইতেছে বাঙ্জালার আদি কৰি চণ্ডীদাসের অবিসংবাদিত ভাবে 
প্রামাণির্ক বলিয়া গ্রহণযোগ্য একমাত্র গ্রস্থ। এবং এই কারণে চণ্তীদাস-নামাঙ্কিত 
পদ-সমুহের মধ্যে কোন্গুণি আদি অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ব যুগের বড়ু চণ্ডীদাঁসের, তাহা বিচার 
করিতে হইলে শ্রীুষ্কীর্তনের সাহায্য নানা দিক্ হইতে লইতে হইবে, এই ঘাঁচাই বা 
কষিয়৷ লওয়ার কার্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কষটি-পাথর হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। 

শ্ীকষ্ণকীর্ভন লইয়াই এ ক্ষেত্রে একটু আলোচনা করি"- চণ্তীদসের ব্যক্তিত্ 
ও তাহার দেশ ও কাল লইয়া, উপস্থিত প্রসঙ্গের পক্ষে কিঞ্চিৎ অবান্তর আলোচন। 

এখন করিব না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালা দেশে বঙ্গভাষায় এত 
বড় একটা বিরাট বষ্ণব-সাহিত্য গড়িয়৷ উঠা সম্ভব হইল, শ্রীচৈতন্তদেবের সমলাময়িক 

ও পূর্বেকার কত টবষ্ণব কবির লেখা রক্ষিত হইল, তাহার তিরোধানের পরে কত 
নবীন বৈষ্ণব কবি পদ ও অন্য কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গেলেন । শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী হইতে 
জানিতে পারি যে, তিনি তাহার সাধনার অঙ্গ ব। সহায়ক স্বরূপে জয়দেব, বিদ্যাপতি, 
চতীপাস এবং রামানন্দ রায়ের পদ বা গান ব্যবহার করিতেন। শ্রীচৈতনাচরিতাম্বতে 
চৈতন্যদেবের সম্মুখে গীত এইরূপ ছুই একটি পদ আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 
পদকারের নাম দেওয়! হয় নাই কিন্তু শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যা এইরূপ একটি পদ্দাংশের 
পূর্ণ রূপটি পাইয়াছেন, এবং এটাতে চণ্ডীদাসেরই ভণিতা আছে। যে ভাগ্যবান্ কবির 
পদ শ্রীচৈতনাদেবের নিকট এত প্রিয় ছিল, তাহার রচনা যে বৈষ্ণবেরা 

০ 

শিরোধার্ধা করিয়া রাখিবেন, ইহা! বলা বাহুল্য । চত্তীদাসের পদ খেতুরীর মহোৎসবে _ 
( ১৫৮৩ শ্রীষ্টাবে ) গীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'প্রেম-বিলাস, গ্রন্থে পাওয়া যায়__ 
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শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন প্রেমবিলাসের এই ছুই পংক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন, 

সৃস্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত। 
চত্রীর্দাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত ॥, 

কিন্তু এই সম্পর্কে ছুইটী রহস্যময় ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে-_-[১] শ্রীকৃষণ- 

কীর্তনের কোনও সংবাদ এতাবৎ বাঞ্গালার টৈষ্ণবগণ রাখেন নাই। শ্রীকষ্ণকীর্তন 

গ্রস্থের পুথি ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত, অন্ততঃ 

সাড়ে তিনশত বতলর ধরিয়া, এই গ্রন্থধানি অনাদ্ূত ও অবশেষে লুপ্ত হইয়। 
গিয়াছিল। চণ্তীরাসের নামে প্রচলিত শত শত পদমধ্যে শ্রীকষ্ণকীর্তন হইতে গৃহীত 

একটী মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে । ধাহার রচন। বাঙ্গালার ৫বঞ্জবগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির 

সঙ্গে আলোচনার বস্ত, তাহার লেখা এই স্ববৃহৎ্ পুস্তকখানি ঠবঞ্চব সমাজে এনপ 
অভাবনীয়ব্রপে অপ্রচারের কারণ অন্ুসন্ধেয়। [২] দ্বিতীয় কথাটা এই--কেবল ষে 

শ্রীক্চকীন্তন অপ্রচলিত হইয়াছে তাহ! নহে, বৈষ্ণবপদের প্রাচীনতম সংগ্রহকারদের মধ্যে 
চণ্তীদাস অনপেক্ষিত ভাবে অনাদূত বা উপেক্ষিত হইয়াছেন --শ্রীচৈতন্যদেবের 
তিরোধানের প্রায় দেড় শত বৎসর পর পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত, 
যতগুলি পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেগুলির একটীতেও চণ্ডীদাসের একটাও 

গদ ধরা হয়নাই; এমন কি অষ্টাদশ শতকের “সঙ্কীর্তনামৃত” নামক একখানি পদ- 

সংগ্রহগ্রশ্থে চণ্ীদাসের কোনও পদ নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতক হইতে যত এদ্দিকে 
আপা যায়, অর্ধাচীন পদ-সংগ্রহগ্রস্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ মিলিতেছে, ও দেখ! 
যায় ক্রমশঃ এইন্ূপ পদের সংখ্যা বাড়িতেছে,_-ইহাঁও একটী দুর্ভেদা রহস্য। 

প্রথম কথাটার সঙ্গে-_অর্থাৎ শ্রীকঞ্ণকীর্তনের লোপের বা অগ্রচলনের কথার সঙ্গে 

মণীন্দ্রবাবু কর্তৃক পুথি ছুইখানির আবিষ্ার অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; এই আবিঞ্ার 

সমস্তাটীকে যেমন গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি একদিকে ইহার দ্বারা একটু আলোক- 
গাতেরও সম্ভাবনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালার €বঞ্চব সাহিত্যে, বঙ্গভাষার 

সাহিত্যে এতর্দিন ধরিয়া অনালোচিত ছিল, মরিস্গাছিল ; বসম্তভবাবুর আবিষ্কার ও প্রকাশের 
দ্বারা সাহিত্যক্ষেক্রে তাহার পুনরুদ্ধার ও পুনজীবন ঘটিল--আমর1 ইহাই স্থির 
করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি--না, শ্রীকৃষ্কীর্তন সম্প্রদায়-নিবদ্ধ ৫বষ্চব-সমাজে 

অপ্রচলিত বা মৃত হইয়া! গেলেও, বাঙ্জালাদেশের টৈষ্ণবকেন্দ্রসমূহের লোকেরা ইহার কথ! 
ভুলিয়৷ গেলেও, শ্রীকুষ্ণকীর্তন তো এই সাড়ে তিন শত বৎসর বা তদধিক কাল ধরিয়া 
একেবারে মরিয়া ছল না-_-এখন হইতে একশত বৎসর পূর্ব পর্যযস্তও তাহার কিছু কিছু পদ, 

অস্ততঃ বিশেষ কোনও গায়ন-সমাজে প্রচলিত ছিল, গীত হইত, আলোচিত হইত, এবং এই 
পদগুলির নকলও হইত । তবে সাম্প্রদায়িক €েষ্ণবের। শ্রীকঞ্ণকীর্ভনের পদ গ্রহণ করিলেন 

না কেন? তাহারা গ্রহণ করিলে এই পুস্তক এ ভাবে লুপ্ত হইত না। অথচ চতীদাসের 
প্রতি তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধার তো! ইয়ত্তা নাই। এবং এতাবৎ, যেন কতকটা বৈষব 

সমাজের অন্তরালে, কাহাদের নিকট শ্রীকষ্-কীর্তনের পদ রক্ষিত হইয়া! ছিল? এই সকল 
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প্রশ্নের উত্তর কি? উপস্থিত ষে উত্তর আমাদের মনে উদ্দিত হইতেছে, তাহা স্ধীজন- 

সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। 

শরীরুষ্ণকীর্ততন গ্রস্থথানি আলোচনা! করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে ইহা একখানি 

কুসাম্প্রসাপুর্ণ কাব্য; পর পর ইহার অন্তর্গত জন্মথণ্ড, তাম্বলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, 
ভারখণ্ড, বুন্দাবনখও্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড (মৃত্রিত পুস্তকে আছে “বালখণ্ডঃ ), বংশীখণ্ড, 

রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়া যে রাধাকৃষ্জলীল! কীন্তিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নায়ক-নায়িকার 

(বিশেষতঃ নায়িকার ) চরিত্রের একট স্থসঙ্গত বিকাশ দেখা যাঁয়। এই কাব্যখানির 

সহিত শ্রীচৈতন্তদেবের পরিকরের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় ছিল বলিয়া অনুমান হ্য়। 

চণ্ডীদাস যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচন। করিয়াছিলেন, 

ইহা শ্রীচৈতন্তদেবের সামসময়িক শ্রীসনাতন গোস্বামী জানিতেন; শ্রীসনাতন তাহার কৃত 

শ্রীমস্ভাগবতের «বৃহৎ টবষ্ণবতোধণী” নামক টাকায় ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের 

২৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন-_-“কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং স্থচিতাশ্চ 

গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধান্তথ। শ্রীচণ্তীদাসাদিদর্শিতদানখগুনৌকাখগ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ |” 

(এই উক্তি ইতিপূর্বে একাধিকবার উদ্ধত হইয়াছে, এলহবন্ধে স্ব্গীম সতীশচন্দ্র রায় মহাঁশকের 
পদকল্পতরু'র পঞ্চম খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য)। এই যে '্চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড- 
নৌকাথগ্ডা্ি প্রকার*এর উল্লেখ করিতেছেন, এগুলি শ্রীকুষ্ণকীর্তনের বর্ণিত বস্তরই উল্লেখ 

বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্তদেবের-ও চত্তীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তমেব সহিত (অন্য পদের 

ন্যায়) পরিচয় থাক1 অসম্ভব নহে--ভিনি মালাধর বস্থুর (গুণরাঁজ খানের) শ্রীকষ্ণবিজয়ের 

সায় তাহার সময়ে প্রচলিত বাঙ্গালা রুষ্খলীলা! বিষয়ক পুস্তকের সহিত পরিচিত 

ছিলেন । শ্রীসনাতন গোন্বামীর ন্যাক্স গৌড়ীয় টৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিয়ন্তা, চণ্ডীদাসের 

দাঁনখণ্ড নৌকাখগ্ডাদি জানিতেন; অথচ দ্ানখণ্ড-নৌকাখগ্ডাদিম্য় শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্য 

উপেক্ষিত হইল। এরূপ অন্ছমান করা হইয়াছে, ষে শ্রীকষ্ণকীর্তনের এই আদি (ও একমান্ত) 

পুথি বিষুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে গিয়াছিল, এবং সেখান হইতে ইহার 
উদ্ধার না হওয়ায় টবঞ্চবসমাজে কালক্রমে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়; কিন্ত 

এ মত গ্রহণযোগ্য নহে, _পুখিখানি ষে, বিষুণপুর রাজাদের গ্রন্থশালায় ছিল, তাহ! 

হইতে পারে, কিন্ত মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পদের পুথি ছুইখানির 

দ্বার প্রমাণিত হয় যে, ১২৫৫ পর্ধযস্ত অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে (বৌকুড়ায়?) ইহার 

পদ গীত হইত। এই সম্পর্কে একটী বিষয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন--যে 

দান ও নৌকাখণ্ডের কথ চণ্ডীদাসের বিশিইই রচনারপে শ্রীসনাতন গোস্বামী উল্লেখ 

করিয়াছেন, সেই দান ও নৌকাখগ্ডের চণ্ডীদাসের রচিত পালা বা পদ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রস্থে 

( পদাম্বতসমুদ্র, পদ কল্পতরু প্রভৃতিতে ) জ্ঞাতসারে উদ্ধৃত হয় নাই। 
এতত্তিন্ন। বৃন্নাবনদাসের শ্রীচৈতন্তভাগবতে ( অন্তয খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে ) নীলাচলে 

শ্রীটঢৈতন্দেবের অবস্থান কালে গদাধর দাসের বাটীতে নিত্যানন্দের সমক্ষে মাধব ঘোষের 

দানখণ্ডের গান ও গোপীভাবে গদাধরের নৃত্যের বর্ণনা আছে । (ভ্রীযুক্ত স্কুমার সেন এই 
স্থানটীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন )। এই দানথণ্ড চণ্তীদাসের কি না 
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তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই । বর্ণনা পড়িয়া! মনে হয়, এই দানখণ্ডের প্রীকৃষ্ণের বালগোপাল 

লীলাই বিশেষভাবে গায়ক, নর্তক ও শ্রাতাদ্দের আকৃষ্ট করিয়াছিল। 

আমাদের মনে হয়, শ্রীরুঞ্ণকীর্তনের অপ্রচলনের কারণই ইহার এই দানখণ্ড ও 
নৌকাখণ্ড এবং তদনুরূপ আর কতকগুলি অংশ। শ্রীকষ্ণলীলার যে আধ্যানগুলি বাঙ্গালা, 

হিন্দী প্রভৃতি ভাষাসাহিত্যে প্রচলিত আছে, সেগুলি মোটামুটি ভাবে প্রাচীন সংস্কৃত 
শাস্ত্রের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগ বত, বিষ্ণপুরাণ, পদ্সপুরাণ, ব্হ্ষবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির অনুসারী হইলেও, 

এমন কতকগুলি অন্ত আখ্যান ভাষায় বিদ্যমান ছিল ও রহিয়াছে, যেগুলির মূল সংস্কৃত 
পুরাণে পাওয়া যাইতেছে না। দান ও নৌকাখগ্ড, এইরূপ পুরাণ-বহিভূ্ত আখ্যানগুলির 
মধ্যে অন্যতম । রাধা অন্য সাধারণ গোপকন্তা ও গোপবধূর ন্যায় উহাদ্দেরই সহিত 
মথুরা-নগরীর হাটে ছুপ্ধ-দর্ধি-ঘৃত বিক্রয় করিতে যাইতেন; রাধা-মিলন-লোলুপ রুষ্ণ পথে 

ইহাদের সঙ্গে নানা ছলে বাকঠালাপ করিতেন--কখনও বা দান ব| শুন্ধ আদায়কারী 
সাজিয়! শুন্ক চাহিতেন, কখনও বা! নৌকাবাহী হইয়া ইহাদের নদী পার হওন কালে 

রাধার সহিত মিলিতেন । রাধ1 হাটে দধি-ছুপ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 

এই প্রকার আখ্যান গ্রহণ কর। হইয়াছে । পরবর্তী বাঙ্গালী পদকর্তীদের মধ্যেও এই 

আখ্যান বিদ্যমান দেখা ষায়। তবে ইহাদের পদে বিক্রয়-কার্ধ্য মুখ্য নহে, বিক্রয়ার্থ গমন 
একটা উপলক্ষ্য মাত্র। হিন্দীর ট্বঞ্ণব সাহিত্যেও তাই; ভক্তশ্রেষ্ঠ স্রদাস, যিনি 

খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্তদেবের সামসময়িক ছিলেন, তিনিও এই হাঁটে দধি-ছুপ্ধ বিক্রয়ের কথা 

তাহার স্থরপাগরের পদাবলী মধ্যে গাহিয়াছেন ; অন্ত হিন্দীকাব্যেও এই কথাই পাই। 

এই আখ্যান যে শ্রীকুষ্ণচলীলা কথার প্রাচীন ধারাগত একটী আখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত, 

তাহাতে সন্দেহ নাই; এই প্রাচীন ধারায়, রাধা আদে রাজ-কন্তা নহেন--তিনি 

একজন “বড়ার বধূ, বড়ুয়ার কী? সাধারণ সম্পৎশালী গোপের কন্ঠা মাত্র, অন্য 
গোপ-কন্যা বা গোপ-বধূর ন্যায় ঘী, দই, ছুধের কেঁড়ে ও ভাঁড় মাথায় করিয়া রাজ-পথ 
দিয়। হাটে লইয়। যাওয়া ও হাটের মধ্যে পসরা সাজাইয়া বস! তাহার নিকট লজ্জার 

কথা নহে। এই প্রাচীন ধার! মতে, রাধা সাধারণ গোপী মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ 

অন্গরাগই তাহাকে ধনা। ও গৌরবান্থিত করিয়াছে । কিন্তু শ্রীচৈতনাদেবের আবির্ভাব ও 

তাহার স্বভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রপায়ের পত্তন হইল, এবং এই 

সম্প্রদায়ে রাধার স্থান হইল অতি উচ্চে; রাঁপা আর এক সাধারণ “সাগর গোআল”-এর 

কন্যা নহেন, তিনি 'বৃষভাম্” বা “বৃকভাম্” রাজার নন্দিনী; তিনি শ্রীরুষ্ণের হলাদিনী 

শক্তি। রাজ-কন্যার বিশেষতঃ কৃষ্ণ-প্রিয়ার পক্ষে মথুরার হাটে সাধারণ পণ্য-বিক্রেত্রীর 
ম্ায় গমন করা অশোভন, অসঙ্গত। লাঘবতা-পূর্ণ; রাধার দধি-হুপ্ধার্দি বহন করিয়া 

শুদ্ধান্তঃপুরের বাহিরে আগমনের এই উদ্দেশ্ট, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইল.নাঁ। কিন্তু এই সুপরিচিত প্রাচীন ধারাটাকে পরবর্তী কালের পদ-কর্ত্গণ 
একেবারে বজ্জন করিতে পারেন নাই--ইহ1 অবলম্বন করিয়া রায়শেখর, যছুনন্দন, জগন্নাথ- 
দাস গ্রভৃতি কবিগণ পদ রচনা! করিয়াছেন । অথচ দানখগ্ডাদি অন্রূপ লীগ! পুরাণে বর্ণিত 

না খাকিলেও লোক-প্রসিদ্ধ, সেইগুলিকে বঙ্জন করিলে লীলার অঙ্গহানি করা হয়। তখন 
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তাহার] অন্য কুলস্ত্রী ও কুলকন্যাগণের সহিত রাধার দধি-ছুগ্ধের পসরা লইয়া বাহিরে 

আসাকে, অন্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়। ব্যাখ্যা করিলেন, যাহাতে শ্রীরাধার রাজকুমারী 
ও কৃষ্ণপ্রিয়া গৌরব ক্ষুপ্্ না হয়। শ্রীরপ গোস্বামী 'দানকেলিকৌমুদী, নামে বিশেষ 

করিয়া একখানি ভাণিক। লিখেন, ইহাতে দানলীলা বর্ণিত আছে। দানকেলি- 

কৌমুদীতে সধীগণ-পরিবৃত শ্রীরাধা, রক্রবর্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত কুগুলাকার বীড়। মাথায় রাখিয়া, 
তছৃপরি হয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোদ্বৃতপূর্ণ দ্বর্ণঘট স্থাপন করিয়া যাইতেছেন--মথুরার হাটে 
বিক্রয়ের জন্য নহে, বুন্দাবনে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্তা যজ্জমণ্ডপে গর্গমুনির জামাতা ভাগুরি- 

মুনি, কারারুদ্ধ বস্থদেবের প্রতিনিধিরূপে শ্রীরুষ্ণ ও বলরামের মর্গলার্থ যজ্ঞ করিতেছেন-_ 

এই যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ঘ্বৃতাদি গোপবধু ও গোপকন্তারাই আনয়ন করিতেছেন, এই 
অনুষ্ঠানে এইরূপ সহায়ত। করিয়। তাহারা নানা! মণিভৃষণ প্রাপ্ত হইবেন, এবং নিজ নিজ 

মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবেন। এই আখ্যানের মূল কোথায়, কোন পুরাণে, তাহ। 
আমরা এখনও জানিতে পারি নাই । কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, এইকব্ূপ আখ্যানে শ্রীরাধার 

প্রতি অমর্যাদা কিছুই হয় নাই, অথচ সখাদিগের সহিত আগমন করিয়া শ্রাকষ্ণ-কর্তৃ 

রাঁধার পথরোধ পূর্বক দান প্রার্থনা ও তদান্ুষঙ্গিক লীলার প্রকটনে কোনও বাধা নাই। 

চণ্ডীদ্রাসাদি কর্তৃক বণিত দানলীল। লোক-প্রচলিত হুইলেও ভক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ববাস্তঃকরণে 
গ্রহণীয় ছিল না। গোস্বামিগণ ভাগুরি মুনির যজ্জে ঘ্বত আহরণের উপাখ্যানকে স্বীকার 

করিয়া, শ্রাধার হাটে গিম্া দধি-ছুপ্ধ বিক্রয়ের আখ্যানকে স্পষ্টতঃ বজ্জন করিলেন। 

“্ধানকেলিকৌমুদী* ১৪১৬ শকে ( অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল ;--তখনই 

ভাগুরি মুনির যজ্ঞের কথা, হাটে বিক্রয়ের কথার প্রতিপক্ষ-রূপে সশিক্ষিত ও শিষ্ট সমাজে 
গৃহীত হয় ; শ্রীরূপ গোস্বামী পরে এই পুস্তক তাহার বৃন্দাবনে অবস্থান কালে তাহার 

প্রিয় সুহ্ৃৎ রাধাকুগ্ড-নিবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস গোন্বামীকে উপহার প্রদান করেন। 
এইবূপে গোস্বামিগণ কর্তৃক হট্টকথা স্থলে যজ্ঞকথা সমীচীনতর বলিয়৷ প্রতিষ্ঠিত 

হইল। শ্রীরুষ্ণকীর্তন গ্রন্থের টবঞ্ণচবসমাজে উপেক্ষার ইহাই অন্ততম কারণ বলিয়৷ আমরা 

অনুমান করি। মুব্রিত শ্ররুষ্ণকীর্তন গ্রন্থ প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ, ইহার মধ্যে দানখণ্ড, 

নৌকাখগ্ু, ভারখপ্ড, ভারখপ্ডার্গত ছত্রথণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, এবং বাণখণ্ডে সধীগণ-পরিবৃতা 
শ্রীরাধার দধি-ছুপ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরার হাটে যাইবার কথার বহু উল্লেখ আছে। 

এই সমস্ত অংশ সাকল্যে পুস্তকের অর্দেক ব্যাপিয়া। এতত্তিন্ন অন্তত্রও, যথা! বংশীখণ্ডে, 
রাঁধাবিরহথণ্ডে, শ্রীরাধার হাটে গিয়া দধি-ছুপ্ধ বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। সমগ্র শ্রীরুষ্ণকীর্ভন 

কাব্যের মধ্যে হয় তো অনেক ভক্ত টবঙবের নিকট এই বস্তটী, ক্ষীরভাণ্ডে ক্ষার-প্রক্ষেপ 

বলিয়! বিবেচিত হইত, এবং তজ্জন্ত সমস্ত কাব্যটীর আস্বাদন তাহারা বঙ্জন করিলেন-_. 

বইখানি, শিক্ষিত টবঞ্চব. সমাজ হইতে নির্বাসিত হইল । 

- হাটে গিয়। শ্রীরাধা কতৃক গব্য বিক্রয়ের লোকগ্রসিদ্ধ কথা, মন ইসস টির সমাজ 
হইতে ত্যাজ্য করিবার জন্ত একটু বিশেষ চেষ্ট| করা হইয়াছিল, একুটী সঙ্জান প্রচেষ্টা 
বোধ হয় ইহার মূলে ছিল, এবং যোড়শ শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বোধহয় এ বিষয়ে 
প্রচেষ্টা চলে । ইহারে একটী প্রতিধ্বনি আমর! প্রীৰপ সনাতন গোবামিগণের প্রীয় দুইশত 

২৭ 
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বতসর পরে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে শ্ররাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের পদামৃতসমুদ্রের 

টাকায়ও পাইতেছি। পদামৃতসমুদ্রে “দানলীলা” শীর্ষক পর্যায়ের ষোলটা পদের মধ্যে 

চণ্ডীদাসের নামের একটাও পদ নাই; এবং যছুনন্দনের ভণিতাযুক্ত তৃতীয় পদে স্পষ্ট 
আছে--'গোবদ্ধনপাঁশে, আমরা হরিষে, করিয়ে যজ্ঞের কাম। যে গোপযুবতী, ঘ্বত দিবে 
তথি, ইষ্টৰবর পাবে দান ॥” ইত্যাদি । এই পদের সংস্কত টাকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর 

বলিতেছেন--“ততঃ শ্রীমত্যা অন্তরাগজনিতবিরহতাপৎ শময়ন্তী কাচিৎ্, “হ্ুন্দরি শুনহ 

আজুক কথা” ইত্যাদিনাভিসারানন্দকারণকথামাহ।-"*এতেন দধ্যাদ্দিবিক্রয়হেতুকদানলীলাং 

কেচিদনভিজ্ঞ। যদ্বদত্তি, তন্নিরস্তম্।” শ্রীকুষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্তীদাস অতএব এই মতাক্গসারে 

«অনভিজ্ঞ পর্যায়েই পড়িলেন। 

গোস্বামী প্রভূগপণের পরবর্তী যে সকল কবি দানলীলার পদ লিখিয়াছেন, তাহারা 

প্রীকষ্ণকীর্ভনের বড়ু চণ্তীদাসের মত রাধাকে মখুরাঁর হাটে পাঠাইয়া পসরা সাজাইয়া বসাইয়। 

দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করান নাই,_তীহাদের মতে শ্রীকঞ্জেন সহিত মিলিবার জন্ত শ্রীরাধ। দ্রধি- 

দুগ্ধ বিক্রয়ের ছল-মাত্র করিয়! বাটার বাহির হইতেন। “দান-ছলে ভেটিব কানাই 

এইবপে উদ্দেশ্ট ব্যক্ত কর! হইয়াছে, স্থতরাং দোষের হয় নাই। এ বিষয়ে বড়, চণ্ডীদাসের 
শ্রীরুষ্ণকীর্তুনকে আদিম-ষুগের অর্থাৎ €চতন্ত-পূর্বব যুগেরই রচনা বলিতে হয়। 

শ্রীরুষ্ণকীর্তন ও চণ্তীদাস-পদাবলী আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বড়ু চতীদাসের 

শ্রেষ্ঠ রচনা! রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়া; চণ্ডীদাসের ভাবের গভীরতা ও তাহার অনির্বচনীয় 

রসমাধুধ্য এই বিরহের পদ্দেই অংমর! পূর্ণরূপে পাই--পূর্বরাগ বা দানলীলা, বা অন্য 

বিষয়ে চণ্তীদাসের অন্তরের পরিচয় আমরা ততটা! পাই না। এ বিষয়টীও লক্ষণীয় যে, 

শ্রীচৈতন্তদেবের আম্বাদিত চগ্তীদাস-রচিত “হাহ! প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে” ইত্যাদি 

পদটাও বাধাবিরহ-বিষয়ক । 

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত স্বগাঁয় নীলরতন্বাবুর চণ্তীদাস-পদ্দাবলীতে 

৮৫&০-এর উপর প্র চণ্তীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে । এই সাড়ে আটশত 

পদ ভিন্ন আরও কয়েক শত চত্ীদাস নামাঙ্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদ আছে। 

আমর! শ্রীঠৈতন্যদেবের পূর্বেকার “বড়ু চগ্তীদাস-কে পাইতেছি; ইনিই হইতেছেন 
আদ চণ্তীদাস; আবার খুব সম্ভব ষোড়শ শতকের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, এমন আর 

এক চণ্ভীদ্দাসকেও পাইতেছি--ইনি হইতেছেন “দীন চত্ীদাস”; দীন চণ্ডীর্দাস একাই বহু 

শত প্র রচিয়! গিয়াছেন-_সহশ্রের উপর পদ ইহার একারই হইবে । প্রচলিত চণ্তীদাস- 
পদাবলীতে যে পদগুলি আমাদের নিকটে বড়ু চত্ীদরাসের বলিয়া মনে হইতেছে, 

সেগুলির প্রায় সবগুলিই বিরহের পদ। 

পরবর্তী বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরোধী দধি-ছুপ্ধাদি বিক্রয়ের জন্য রাধার মখুর! গমন 
প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের বাছুলা হেতু শ্রীরুষ্ণকীর্তন সন্প্রদায়-বদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে অগ্রাহ 
হইল, এই অনুমান অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধাবিরহ-বিষয়ক 
কতকগুলি পদ টৈষ্বসমাজে সাদরে গৃহীত হইল। তবে এন্প পদ্দ ছিল সংখ্যায় অত্যল্প। 

কিন্তু ভাহাতেই চন্দনের রীতিতে চচ্চার বা আম্বাদনের বাহুল্যের.সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের 
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গৌরব সমধিক প্রবদ্ধিত হইতে লাগিল । সকল প্রাচীন পদসংগ্রহে সংগ্রহকারের উদ্দেশ্ত- 
বহিভূ্তি হওয়ায়, বোধ হয়, এগুলি গ্রহণ করিবার তাদৃশ আবশ্তকত1 ছিল না। যেমন 
প্রাচীন সংগ্রহ পুস্তক 'ক্ষণদ!গীতচিস্তামণি'তে চত্তীদাসের কোনও পদ নাই। ইহার 
কারণ আমাদের নিকট এই বলিক্পা বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাধনার পদ্ধতি হিসাবে 
সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং ইহাতে মাথুর-বিরহের কোনও প্রসঙ্গ আমে নাই, _এবং এই জন্তই 
যে পদ লইয়! চণ্ডীদাসের গৌরব, সেই বিরহের পদ ইহাতে স্থান পাম নাই। সুতরাং 
প্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের পদ না থাকায়, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত তাবৎ পদেরই 
অর্ধাচীনত্ব স্থচিত হয় না। তবে ইহাও সম্ভব যে, পরবর্তী কালে দীন চণ্তীদাসের প্রচুর 

পদের প্রকাশে শ্রীচৈতন্ত-পূর্বব যুগের বড়ু চণ্ডীদাসের স্মৃতি ও তাহার পদের প্রতি আকধণ, 

বোধ হয়, নৃতন করিয়া জাগরিত হইয়াছিল । পরবন্তা সংগ্রহকারগণ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 

পদের গ্রহণ বিষয়ে পূর্ববাপেক্ষা অবহিত হন; কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাসের চচ্চা না থাকায় 

“দীন” চণ্ডীদাস “বডু”তে মিশিয়া গেলেন,_-সহজিয়াগণের প্রভাবে চণ্তীদাস, “বাসলীগণ' বড়ু 

চণ্তীদাস, সহজিয়া সাধক হইয়। উঠিলেন, সহজিয়াদের রাগাত্মিক পদ তাহার নামের সহিত 

সংযুক্ত হইল--তাহার পরকীয়া! শক্তিরূপে রামী রজজকিনীর গল্পও উদ্ভূত হইল; নান! ধারার 
বারি-সম্পাত মিলিত হইয়! গত ছুই আড়াই শত বৎসরে পদাবলীর চগ্ডীদাসে যে বিশাল 

গীতি-প্রবাহের স্ষ্টি করিল, তাহাঁতেই বড়ু চণ্তীদাস তাহার অল্প কয়েকটা রাধাবিরহের পদ 

লইয়া তলাইয়! গিয়াছেন। সহজিয়াদের রাগাত্সিক পদ ও তাহাদের কল্পিত রামী-ঘটিত 
উপাখ্যান তাহার ঘাড়ে চাপানে৷ হইয়াছে, এবং “দীন চণ্ীদাস তাহার বিরাট-কলেবর 

পদভার দ্বারা বড়ুকে আরও অন্তরালে ফেলিয়াছেন, নিজেও কিন্তু গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় 

বড়ুর সহিত অভিন্ন হ্ইয়। গিয়াছেন। অন্ত কবির রচনাও গায়ক ও সংগ্রাহকের 

অজ্ঞতা হেতু *্চণ্তীদান” ভণিতা পাইয়া সমস্যাটার জটিলতা আরও বাড়াইয়া 
তুলিয়াছে। 

চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভন এইরূপে বহিষ্কৃত বা অনাদৃত হইল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়ে ঘটিলেও, এই অনাদর যে সর্ধক্র ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ অনপেক্ষিত ভাবে 

মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুথি ছুইটী হইতে পাইতেছি। বড়ু চণ্তীদাস ঘখন জীবিত ছিলেন, 
তখন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তদেবের পৃর্ধবে আমাদের পরিচিত বাঙ্গাল! কীর্তনের রাঁতি প্রবন্তিত 

হয় নাই । শ্রীচৈ তন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে, তখনকার দিনে জনসমাজে প্রচলিত সঙ্গীতের 

আধারের উপরেই যে কীর্তনের প্রতিষ্ঠ। ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপূর্কে উত্তর 

ভারতে যে নানাব্পপ লোকগীত প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ঝুমর, ঝুমরী বা ঝুমুর একটা 

প্রধান। ঝুমুরের একটী লক্ষণ “সঙ্গীত-দামোদর” ধরিয়া দিয়াছেন__-প্রায়ঃ শৃজারবহুল। 

মাধ্বীক-মধুর! সমু । একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ ঝিতা ॥” অর্থাৎ "ঝুমরি বা ঝুমুর 

গানে প্রায় শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকিবে; তাহা মধুজাত সুরার ন্যায় মধুর, এবং স্ব হইবে, 
তাহাতে বর্ণাদির অর্থাৎ ছন্দাদির বাধাধর! নিয়ম থাকিবে ন1।” অধুন। রাটে ঝুমুর বিশেষ 
প্রচলিত, এবং তাহা! বাস্তবিকই শৃক্ার-বহুল, অঙ্সীল $ নায়ক-নায়িকা ব। পাত্র-পাত্রীর কথা 
কাটাকাটি ইহার একটা প্রধান অঙ্গ। এইরূপ কথা কাটাকাটি শ্রীরুফকীর্ভনের একটা বৈশিষ্ট্য 



২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ তৃতীয় দংখ্য' 

এবং ঝুমুরের এই লক্ষণ শ্রীন্পপ গোম্বামীর “দানকেলিকৌমুদী*তেও রাধাঁকুষ্ ও তাহাদের 
সধীও সথাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে পাওয়া যাইতেছে। 

ঝুমুরে নাচের বিশেষ স্থান ছিল ও আছে; এবং নাম হইতেই €বাধ হয়, ঝুমুর মুলতঃ 
নৃত্যাত্মকই ছিল। এখনও পশ্চিমের ঠূমরী (ঠংরী ) গানে যে অংশ গীত হইবার সময় নাচ 
দেখাইতে হয়, তাহাকে “ঝুমর* বলে । ৩৮শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

পত্রিকায় শ্রীহরেকঘ্ মুখ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলে ঝুমুরের গানই ছিল। 

ঝুমুরের গান কোনও ধর্্-সম্প্রদায়ের অন্থমোদিত সঙ্গীতাহুষ্ঠান হইতে পারে নাই--ইহা 
কীর্তন, চণ্তীর গান, রামায়ণ গান, মনসার গান প্রভৃতি কতকগুলি শিষ্জনানুমোদিত 
সঙ্গীত-বিনোদের বা সঙ্গীত-সুলক পূজাপাঠের শ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের 

অভ্যদয়ের পরে কীর্তনের হ্ষ্টির ফলে, এবং রামায়ণাদি গানের মত বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক 
উদ্দেশ্ট ইহার সহিত সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইতে না পারায়, ইহ! প্রাকৃত জনের আমোদে 
পর্যবসিত হইল । বৈষ্বগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত না হওয়ায়, অনুমান হয়, 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুরের গান বা তজ্জাতীয় অন্য গানের পাল বূপেই বাকুড়ার 

ও সম্ভবতঃ অন্যত্র কোনও ক্রমে টিকিয় রহিল। ঝুমুর গানের গায়কেরা 

সর্বজননমস্য টৈষ্ণব কীর্তনিয়া নহে। কোনও কীর্তনিয়াই শ্রীকষ্ণকীর্তনের এই 
সমস্ত পদ গাহেন না। তবে কীর্তন ব্যতীত অন্য প্রকারের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ইহাদের 
প্রয়োগ হইত, এরূপ ধর! যাইতে পারে । কীর্তনের ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ' সঙ্গে 

ইহার্দের অপ্রচলন হইয়া! গিয়াছে । মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুথিতে প্রদত্ত বাজনার 
বোল হইতে অন্্মান হয়, ইহ! কোনও ঝুমুরের বা অন্য গানের দলের গায়েন বা 
বায়েনের ব্যবহারের পুথি ছিল । 

বৈষ্ণব সাহিত্যক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপসারণের এবং গান বাজনার 
পুথিতে ইহার কতকগুলি পদের অবস্থানের কারণ ইহাই মনে হয়। 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর প্রাপ্ত এই ছুইখানি পুথি দ্বার! শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ 
বিষয়েও যথেষ্ট সহায়তা হইল; এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্তীদাস সম্পর্কে গাঢ অন্ধকারের 

একদেশ আলোকিত করিবার পক্ষে একটী উপযোগী সাধন আমাদের হস্ত-গত 

হইল । পদ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের পদে ধাহাদের অনুরাগ, তাহারা সকলেই এই পুথি 
ছুইটীর প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই । 

শরীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় . 
শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 



ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান 
পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও 

আচার-নিয়মের বিবরণ 

এই প্রবন্ধে আমরা ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে প্রচলিত কয়েকটি 

সিনীণ ও মেয়েলি আচাঁর-অনুষ্ঠানের কথা আলোচন। করিব। নিজের চক্ষু-কর্ণকে সর্ধদ। 

সতর্ক রাখিয়া নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর বৃদ্ধ-বুদ্ধাদের মুখে যে-ভাষায় যেব্প শুনিয়াছি, যেভাবে 

দেখিয়াছি, এখানে যথাসম্ভব তাহারই বর্ণনা দিব । ত্রিপুরা, শ্রাহট্ট, ঢাক প্রভৃতি পার্খববস্তী 

স্থান সমূহের চিন্ত।-চেষ্টার ছবি এইগুলির মধ্যে প্রতিফলিত আছে সত্য; আবার ইহাও 
সত্য যে, সেইসব জেলার, এমন কি ময়মনসিংহেরও বহুস্থানের কথা-কাঁজের সঙ্গে এইগুলির 
কিছুমাত্র সাদৃশ্ঠ নাই ; একই কথা নান! জনে নান! ভাবে বলিয়। থাকে ; একই অনুষ্ঠান 

নানা জনে দানা নামে, নান! ভাবে করিয়া থাকে, ব্যাপকভাবে সকলের যথাধথ আলোচন৷ 
কর! এই ক্ষুদ্র প্রবদ্ধে সম্ভব নয়। টবজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ইহাদের ভিতর হইতে পুরাকালের 
ইতিহাস, বিজ্ঞান সমাজতত্ব, মনশুত্ব, রাজনীতি, ধর্মতত্ব, ভাষা, সাহিত্য অনেক কিছুই 

আবিফার কর! যায়; অনেক কিছুরই খাটি আদি রূপ পাওয়া যায় । কারণ, আমর সেই 
অস্তঃপুরের কথাই বলিতেছি, যে-অন্তঃপুর জগতের বিচিত্র প্রগতির সঙ্গে পা ফেলিয়৷ 
চলে না;--বছুপুরুষের চিরাচরিত কথা-কাজ হৃদপিণ্ডের মত আকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। 

অদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমাদের অন্তঃপুরটা তত বদ্লায়নি, সদরট! 

যত বদলিয়েছে। মাম্থুষ মরে যায়, জাতিকে জাতি লোপ পেয়ে ঘায়, কিন্ত তাদের ইচ্ছ৷ 

এবং চেষ্টার প্রবাহ তাদের পরেও বর্তমান থেকে কাজ করতে থাকে । মাটীর তলায়, 

জঙ্গলে, অস্তঃপুরে এমন কতকগুলি নিদর্শন থেকে যায়»_যারা মারে তাদেরই মুখ দিয়ে যার! 
মরে তাদের ইতিহাস বলাবাঁর জন্য 1” 

অস্তঃপুরের যে-দিকৃট। আজ আমাদের কাছে ধরা পড়িতেছে, তাহাতেও কত লুপ্ত 
জাতির কত লুপ্ত ইতিহাসের আভাস আমরা পাই! শ্রদ্ধাবান্ চিস্তাশীলদিগের শেষ 
মীমাংসার জন্ত আজ আমর! আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি উপকরণ দিয়াই মাত্র ক্ষান্ত 

হইব ;-নিজের| ইহাদের উপর রং ফলাইব না। তবে উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে ঘে- 
ধারণা আমাদিগকে অভিভূত ঝ্রিয়াছে, তাহা! অতি সংক্ষেপে সরল অন্তঃকরণে বলিব। 

আমাদের মনে হয়-এপূর্র্ববঙ্গে মুলমান-সাধুপুরুষ বা পীরদের শিষ্ট প্রভাবই এত 
লোককে ধন্দাস্তরগ্রহণে সোৎসাহিত করিয়াছিল । ম্য়মনসিংহে এমন পল্লী খুব কমই দেখা 

যায়, যেপল্পীতে কোন না কোন পীরের উদ্দেশে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়। আজ পর্যন্ত 
স্পেস পাশাপাশি পীপপত পপ ীশিত পাপপাশীগাশিত শি শীট 

কচ ১৩৩৯ বঙ্গাবের ওর! পৌষ তারিখে বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
+ “শিরনী' কথাটিই ময়মনসিংহে 'লিঙ্লী” উচ্চারিত হয়। 



২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সখ্য 

হিন্দুমুসলমান উভয়ে ভক্তি-অর্থ্য না দ্রিতেছে; এমন কোন দরগ! সেদিকে নাই, 
যে-দরগার পার্খ্ব দিয়। গমন করিবার সময়, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সেলাম না করিতেছে । 
মুসলমান সাধুপুরুষেরা একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সত্য; কিন্ত জনপাধারণের একাস্ত 
ভক্তি-প্রীতির আচার-অনুষ্ঠানগুলি সমূলে বিনষ্ট করেন নাই। তীহার। হয়ত বুঝিয়াছিলেন, 
সেই বিরাট্-জন্সজ্ঘের চিত্ত জয় করিতে হইলে, তাহাদের হৃদয়ের খোবরাক* মারিলে চলিবে 

না; বরং সময়ে সময়ে প্রয়োজ্রনানুারে আরও নৃতন কিছু দিতে হইবে। তাই দেখিতে 
পাই, মুললমান যখন ভারতের সম্াট,__মুসলমান যখন বাঙজালার রাজা, শৌর্যে বীধ্যে যখন 
তাহার। অতুলনীয়, তখনও লেকসাধারণ তাহাদের পূর্বযুগের আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিক 
বিশ্বাস ইত্যাদি পরিত্যাগ করে নাই; যেখানে যাহ। পরিত্যাগ করিয়াছে, সেখানে তাহারই 
অঙ্রূপ তৈয়ারী করিয়। লইয়া! হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইয়াছে। ইহ! অস্বীকার করিবার উপাক়্ 
নাই। পুরাতনই অনেক সময়ে নূতন নামে, নূতন বেশে দেখ দিয়াছে ; আবার নৃতন 
আসিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিশিয়। গিয়াছে । 

আমাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনৈক গৃহস্থ ব। কৃষক বলিয়াছিলেন, “বাপজান্, আপ নাতে 
আমাতে ফারাক কোথাও নাই, স্বাপনিও যেই আল্লার বান্দা, আমিও সেই আলীর বান্দা । 
আপআদেরও যা, আছে, আমাদেরও তাই আছে। আপনাদের যেমন “কান্তিক” 
আমাদেরও তেমনি “মনাই” ;₹__-আপবনাদের 'আগুনপাঁনি” আমাদের “মাদার খোয্াজ+ ;__. 
আসলে সবেই সেই আল্লার বান্দা,_বুঝবার ভূলে যা” মারামারি ।৮ 

এই মনোবৃত্তির পরিচয় আমি ময়মনসিংহের শত শত অতি সাধারণ নিরক্ষর মুসলমান 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধীর নিকট পাইয়াছি। তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ ধর্দের উচ্চতম স্তরেও নাই, 

নিশ্নতম সতরেও নাই। বিরোধ যাহা,--তাহা এই মধ্যের শুরগুলিতে যাহারা দাড়াইয়! 
আছে, তাহাদের মধ্যে । 

সত্যকে অস্বীকার না করিলে, ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয়-হিন্দু মুসলমান 
হইয়াও, তাহাদের চিরাচরিত আচার-অস্থষ্ঠানের অনেকখানি লইয়াই ইস্লাম-পতাকাতলে 
দাড়াইতে পারিয়াছিল । মুসলমান ধর্টের প্রভৃত বিস্তার সময়ে একদিকে যেমন মুপলমান- 
পীর-ফকিরের অনেককে পূর্ববর্তী যুগের দেবদেবী ও লোকসাঁধারণের চিন্ত।-চেষ্টার ছাপে 
রূপাস্তরিত হইতে হইয়াছিল, তেমনি আবার অনেক হিন্দুর দেবতা মুসলমানভাবে 
-স্কারিত হইয়াছিল। সকল দেশে সকল ধর্ের প্রসারকাকেই এইব্প হইয়া থাকে। 

ইউরোপেও শ্রীষ্টান ধর্মকে এইরূপ আপোষ করিতে হইম্বাছে; আফ্রিকায়, তুর্কীস্থানে, ঈরানে 
ইস্লাম দেশীয় ধর্মদও মনোভাব অনুসারে. পরিবন্তিত হইয়াছে । অতঃপর বণিত বিষয়- 
গুলিতে এই 'অদ্লবদলের” আভাসটুকুই আমর! পাইব । 

[ক] সন্তান বা সন্তানের মঙ্গলকামনায় পুর্বে ষে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 

হইত, এবং এখনও যেগুলির একেবারে লোপ হইয়। যায় নাই, তাহার 
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[১] বরকরের চিড়া খাওয়া 
সংশ্রহ-বৃতাস্ত 

হিন্দুরা যে অনুষ্ঠানকে “বরকুমারের ব্রত” বলেন, মুসলমানেরা প্রায় অনুরূপ 

অন্তষ্ঠানকেই “বরকরের চিড়। খাওয়া” বলে । একজন ৬* বৎসরের মুললমান বৃদ্ধার নিকট 

শুনিয়া ইহার কথ! ও নিয়ম লিখিত হইল । আজ পধ্যন্ত অনেক বন্ধা। নারী সন্তান 
কামনায় "বরকরের চিড়া” খাইয়া থাকেন । 

নিয়ম ও উদ্দেশ্য 

“যদি আমার কিংবা অসুকের একটি সন্তান হয়, তাহা হইলে আমি কিংব। অমুকে 
“বরকরের চিড়া” খাঁইব বা খাইবে |” এই মানত করিতে হয়। 

উঠানে একটু জায়গা! লেপিয়, কলার একটি আগপাতে মানতকারিণী যে পরিমাণ চিড়া 

খাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণ চিড়া, কল! ও দুধ একত্র দিয় বরকরের উদ্দেশে 

সেলাষ করেন এবং কথ। বলেন । পরে আবার সেলাম করিয়া উঠানে বসিয়াই 
সমস্ত চিড়া খাইয়া ফেলিতে হয়। কেহ কেহ একমুট্ি চিড়া ও ছূর্বব! উচ্ছিষ্ট পাতা 

সহ জলে বিসঙ্জন দেম়্। সেদিন আর কিছু খাইতে নাই । বারমানে এইব্নপে 

১২ দ্রিন “বরকবের চিড়া? খাইতে হয় । 
কথা 

এক রাজা; রাজ। যদ্দি তে১ তার সয়সম্তান হয় না। এক দিন পাড়াত্তেইং তা'র 

এক জেফৎ৩ আইছে ;-- আইলে তা”র জ্ঞাতি গুগীয়ে কি ক'লো,__না, তারে ডাক 
না দিয়াই খাইতো। গেলো! গা । রাজা ভারী ছুঃখিৎ হইলো, হ ইয়া নিজে নিজেই 
হেই নিমন্তন্নের বাড়ীৎ্ গিয়। উঠলে।। 

তারে দেকৃখিয়াই হগলে৪ যে খাইতো বইছিল্,__বেয়াহেই* কইয়া উঠলো-_ 
আঃ আটকুর্ইয়াডার মুখ দেহ লম-_খাওয়াডা জানিকি রহম হ*য়। নেঃ, এরে 

নিয়া বাইর বাড়ীৎ খাওয়ন দে। 

রাজ! এইত। হুন্নিয়। আর হেইহান” বইলো না-ঘর” আইয়! খিল দিয়া 

পর্রিয়া রইলো । এক দিন, ছুই দিন, তিন যায়_-না, আর উডে না। এমুন সম য়ে) 

আল্লাতাল্লার কাছে একট আওয়াজ হইলো । তাইন্ তহন্ ধিয়ানে জানলাইন্,-_ 

রাজা ত এই রহম পুতের লাগ. গিয়া ম'রতো। পর্ছে। এমনেই ভাইন্ তান্ ছুই 
বান্দারে ডাক দিয়া কইলাইন--"ওরে বরকর, তুই তর্ ভগইরে লইয়৷ যা, রাজাত; 
এই রহম পুতের লাগ.গিয়া ম'রতো পর্ছে। তর1 শীগগির গিম্না এই ফলডা ছুই: 
রাণীরে দেঃ খাইলেই গর্ভ হইবো ।” 

তানা৬ কি কল্লাইন্,.__না, ছুই মুছাপিরের বেশ ধ*রূরিয়া আইয়া রাজারে ডাক 
দিলাইন্। এক ডাঁক, ছুই ডাক, তিন ডাহের মাথাৎ রাজ! বাইর হইয়া আইলে।। 

--কি রাজা, তুমারে অত” ছুঃখিৎ দেখতাছি ০করে; তুমার. কি হ'ইছে? 

১ বিশেষ কোনও অর্থনাই, কথার +জোর বুঝাইতে ব্যবহাত হয়। ২ পাড়। ইত ৩ নিমন্ত্রণ । 
৪ সকলে । ৫ বিলি ৬ তাহারা । 
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রাজায় আর শব্দ করে না। কতক্ষণ থাকৃকিয়া কইলো,--ছায়বান গে, আমি 

বড় ছুঃখিৎ। এই ধন দৌলত বেয়াহেই আমার মিছা । দেকৃখুয়াইন," ছুই ছুইডা 
সাদি কল্লাম এই পুতের লাগ. গিয়া,-তেও আর বরাতে দিলে না। 

_-নেও, দুঃখিৎ হ'ইও না) বরাতে আন্নিয়া থাহলে পাইবাই। তে এক 
কাম কর্বা-আমর। মুছাপিরের কথ! রাখবা। এই ফলড নিয়! ছই রাণীরে 

খাওয়াইবা, আর তা*রারে মাস মাস “বরকরের চিড়া” খাওনের কথ কইবা। দেখবা 

সম্তান হইবে | 

তান! তহন ( তখন ) কি রহমে বরকরের চিড়। খাঁওন লাগে, কইয়া দিলাইন ; 

দিয়াই আচম্থিৎ ( সহস!) নাই হইয়া গেলাইন ! 

ছুই রাণী কথ। মত ফল খাইলো,-_না, মাস মান “বরকরের চিড়া”ও খায় । 
গর্ভের লক্ষণ পুর! দেহ দিলো । দশ মাস দশ দিনে সুন্দর দুই ছাইলা হইলো । 

ছাইল! না৷ দেকৃথিয়! তা”রার আর আনন্দের সীমা নাই । অহন কার ভাইগ্যে যে পুত 
পাইছে,-হেইডা আর খিয়াল নাই । ছইড৮ গেলো, মাসকি গেলো,-না, অহন 
মুহ” ভাত দিবো, তেও আর বরকরের কথা মন” করে না। 

বরকরে আর তান ভাইয়ে আলাপ করুইন্,__দেক্ছরে, যার ভাইগ্যে পুত 

পাইলে তা'রই নামগন্ধ নাই। আইচ্ছা, লও যাই, কাছে গিয়া দেহি, কি করে। 
তান। ফির্রিয়াবার ( আবার ) হেই ছুই মুছাপিরের বেশ ধর্রিয়া আইয়া 

খাওয়ন চাইলাইন। দাঁস্সীয়ে কি ক'লে! -ন! কতগুলাই পুড়া ভাত বেন» নিয়া 
তানারে দিলো । 

ছুড়ু ভাই যে, হে ভারী গুয়ার (গুণ্ডা) আছিল্-_-হেত” রাগ গিয়া আগুন,_- 
এর তরিপৎ১* আইচ্ছা কর্রিয়া দিবো । 

বরকরে কইন, না থাউক, যাই দিছে লও খাইয়া াইগ|। 

বরকরে খাইলাইন্॥ ছুড়ু ভাইয়ে আর খাইলাইন না,__না খাইয়! দেউড়ীর 
বারাৎ ভাতে বেহ্ছনে কুপপিয়1১১ থইলাইন্। হেই সম'ই হেইহান্তে একট। 

ডালুমগাছ হ'ইলো । 
তানা তহন ছেরা ছুইলার (ছেলে দুইটির) আত্ময়া (আত্মা) লইয়া গিয়া 

কদম গাছ? উট্ঠিয়া বইয়া রইলাইন, আর বাশী বাজাইতে থাহলাইন। 

ছেরাইনের মুহ” ভাত ( অন্রপ্রাশন )7 রাজবাড়ীৎ গান বাজনার সীম! নাই। 
মামায় আইয়া মুণ্তইর ( মশারী) তুল! দিছে,_দেহে যে ছেরাইন ছু ম*্র্রিয়া 
রইছে। 

কিরে--কিরে--কি হ'ইলে। 1 _রাজবাড়ীৎ কান্দা-কাঁভীর রুল১২ পর্রিয়া 
গেছে. রাম্ীয়ে কান্দে, রাজায় কান্দেহায় কেরে এমুন হ'ইলো ;-তুমরা কে 

৭ দেখুন। ৮ সন্তান জগ্মিলে বষ্ঠ দিবসে যাহ কর! হক্ষ। ৯ঘ্যগ্রন। ১০ শাস্তি? ১১ পুতিয়া। 
১২ উচচশবা। 
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কারে কি কইছ+? দাস্সীয়ে তহন্ কইলো,__ছুই যুছাপির আইয় ভা*ত চাইছিল্,-_ 
তে চাইড্ড| ১৩ পুড়া ভাত দিচলাম । 

_এইত্ চাইরদিকে খুজাখুজি পর্রিয়া গেলো, কই গেলো-কই গেলো । 
দেহে যে, দেউরীর বারাৎ এক ডালুম গাছ হ*ইয়া রইছে ;__না আর” খুজদাছে 
খুজদাছে»_-এক কদম গাছ” গিয়া তানারে পাইলো!। পাইয়াই হত” পাও ধবৃরিয়া 
তানারে লামাইয়! আন্লে৷ ৷ ছুঁড়ু ভাইয়ের রাগ আর কিছুতেই যায় না; তাইন্ 
কইন্,--না, আমর! এর কিছুই জানিনা । হেষে বরকরে বেয়াক১৪ কথা কইলাইন, 
দেখগা, চিড়ার ধান যে ভিজাইছিল্ তাঁর মইধো গাছ জালাইছে, আর বিলাইয়ে 
নিয়া মাছের কাড1 থইছে।__হেইতা দুধ দিয়া ধইয়া চিড়া কুট্টিয়া আমার তৃগ 
দেউক ;--তেই পুত পাইবে । 

রাণীরা গিয়া! দেহে হাচাইছু, উঘারের১৫ তলে চিড়ার ধানে গাছ জালাইছে,-- 

বিলাইয়ে নিয়া কাডা খইছে। তহন তার তড়াতড়ি বেয়্াক কণল্লে_বরকরের 
সিনী দিলো, পুতেরাও বাচচিয়। উঠলো । বরকরের কেরামৎ চাইর্দিগে জাহির 

হইলো ॥ * 

[ ২] বিশ্নাতলে বারান্ 

প্রত্যেক শুভ কর্মের পূর্ধেঃ_-বিবাহে, সীমোস্তোক্নয়নে, জাতকাশোচ-অস্তদিবসে 
হিন্দুরা! শেওড়া গাছের তলায় বনছুর্গাকে ভাত-ব্যঞ্জনের কিংব। খৈ-চিড়া-গুঁড়ার ভোগ দিয়া 
খাকেন। 

নিয়ম 

ময়মনসিংহের অনেক গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে পুর্বে সাতমাসেরণ গর্ভবতী 

স্ীলোককে &ৈ, চিড়া, গুঁড়া, ঝাই € পোড়াচাউল ), ঠিকৃরী ( পোড়ামাটী ) এই সব দিয়া, 

কিংব! মোরগাদি পাক করিয়। ভাত-ব্যঞ্চন দিয়! বিশ্লাতলে (কাশ জাতীয় ঘাস) কলার 

'আগপাতে করিয়া ভোগ দিতে দেখা যাইত। এখনও গোপনে অনেকে ভাবী সন্তানের 

মঙ্গল কামনায় ইহ! করিয়া! থাকেন। শনি মঙ্গলবার এই কার্য্য প্রশত্ত | 
বিশ্লাগাছের প্রাধান্য ব্িয়ে একজন মুসলমান বৃদ্ধা এই আখ্যানটি বলিলেন,-_ 

“এক গিিরত্তের বউ ঘর্তে বাইর্ হ*ওনের সম(য়) বরাবরি (প্রত্যহ) এককলস জল একটা 

বিশ্লাগাছ' ঢাল্লিয়। দিতো । একদিন বির্লাগাছে জিগাইলো-_তুমি ষে আমারে 
অত ঠাণ্ডা রাখ তাছ"__তুমি আমার কাছে কি চাও? হে কইলো”--আঙি মান্য 
মগল্লে পরে তা*র দেহডার কি দশ! হয়, এইডা দেখতাম্ চাই । 

১৩২জস। ১৪ সসগ্ত। ১৫ মাচ1। 
* ভাবাতত্বব্দ্গণের আলোচনার জন্ত শ্রত গাধার রপ আষি কিছুমা পরিবর্তন করি নাই। 
+বজধীতাণ 9)007৪91 ভাঙার 090০০০-৪-৪190,, গ্রন্থে 190/939,র কথা বিস্ৃকভাবে লিখিরাছেন। 

তখন গর্ভিনীকে নুতন বস্ত্র দেওয়া হয়১-সর্ধদ। আনন্দে স্ছুর্তিতে রাখ হয়। ভিন ডান, জন্গিবে কি 
কন্যাসন্তান জঙ্গিবে, ভবিধ্যদ্যাণী কর। বাক্স । | : ূ 

৮ 
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বিন্নার্থীছে কইলো--তুমার শ্বশুর ম'রবো,-_-হেই সম” তা”র শিয়রের (শিরের ) 
কাছে বইয়! দেকৃখিও-_-তা"র নাক দিয়া একট। কাল পুতলা বাইরু হইবো, আর 
তার কপাল? লাইখাইবো,_-আর হে দুজহ” যাইবে । 

আর এক বাড়ীত দেখ.ব! অমুক ম*রবো, তা"র মুখ দিয়া একটা স্থনার পুতংলা 
বাইবু হইবো) হ"ইয়! তার মুহ” এক চুমা দিবো, আর এক চুমা কপাল দিবো ।__ 

হে ভেন্তে যাইবে। ।--এইতা। কেউড ডাইন্ কইও না। 

ঘর” আইয়া বউয়ে কাস্তাছে, হউরীয়ে জিগাইলো--কি বউ কাস্তাছঃ কেরে? 

হে আর কিছুই কয় না; -হেষে তান একাস্ত গালি গালাজে বেয়াক কইলো 

কইতেই তার (বধূর) ভেম্তের রথ আইয়া হাজির !-_-হে ভেস্তে গেলো গা। 

বিন্নাগাছের কেরামতেও ভেস্তে যাওন্ যায় ।” 

[৩] মনাইপীরের সিন্সী 
সংগ্রহ-বৃত্তাস্ত 2 

ময়মনসিংহে একসময়ে মনাইগীরের খুব প্রতিপত্তি ছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ 

পরিবারই মনাইগীরের সিন্নী দিতেন। ২৫৩০ বৎসর যাবৎ শিক্ষিতদের কড়াশাসনে 
ও তীব্র নিন্দা-চচ্চায় মুসগমান গৃহিপীরা আর সিন্ী দিতে সাহলী হুননা। অনেকের 
মানত সিন্নী” অদ্ধেওয়া অবস্থায় রহিয়ী গিয়াছে । মানতকারিণীরা সময়ে সময়ে ভীতি- 

বিহ্বল চিতে পীরের উদ্দেশ্যে সেলাম জানান ; কেন না, মানত সিন্নী না দিলে গোনা+ 

( অন্তায় ) হইবার আশঙ্ক| তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে। ২৫ বৎসর পূর্বে নশিরুজিয়াল 

পরগণায় মনাইপীরের সিন্নী যেরূপে অনুষ্ঠিত হইত, ও তাহার স্ষদ্ধে লৌকের ধারণ। যেরূপ 

ছিল, তাহার বিবরণ এখানে একজন ৬০ বৎসরের মুসলমান বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ 

করিলাম। | | 

রর পীরের পরিচয় ও সিন্নীর উদ্দেস্ত 0. 

হিচ্দুদের যেমন “কান্তিক*, মুসলমানদের তেমনি "মনাই”। “মনাই, এবং 'পুনাই?১৬ 
ভাইবোন্্। হিন্দুর নিম্নাছে “পুনাই, আর মুসলমানে নিয়াছে “মনাই*। মনাই সস্তানের 

পীর-_তীহার ইচ্ছায় সম্তান জন্মগ্রহণ করে,--মৃত শিশুও প্রাণ পায়। অনেকে তাহাকে 

পাগল মনাই” বলিয়া থাকেন। তাহার খেয়ালের উপরই. সম্তানের জীবন-মৃত্যু নির্ভর 
করে। লোকে মানত করে,__““ষ্দি «“নিফল। গাছ+ ফলে, আমার কিংবা অমুকের সম্তান 

হয়, তাহাহইলে মনাইপীরের “দরগ!” তৃলিব।* . 

রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে ফাস্তন মাসের ২শে তারিখে এবং পূর্বতীরে ১৯শে তারিখে 
মনাইপীরের সিন্নী হইয়া থাকে । গ্রামের মধ্যে এক বাড়ীতে কিংবা ছুই -বাচ্জীতে একজন 

১ মা মাসের পুর্দিষা তিখিতে নুর ভা ভাঁত-ব্যপ্রন, পিঠা-পাক্ষদ ধিক, উঠানে পুকুর খুঁড়িক্, আল্পন। 
ভি দু নণ সিরা কাত ভাত-ব্প্রনাদির আগপাতাটি এ পুকুরে রাখা হয়; 
পু্িমা ঠাঁকুরা্ীকে সকলে 'নাইয় পুনাই” বলিয়া থাকেন । বড়ই বিাস্মকুলগাছ ও কাশজতীর় ঘাস। 
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কিংব। ছুইঞ্জন উদ্যোগী হইয়। সিন্নীর ব্যবস্থা করেন" অবস্থান্যাস্বী প্রত্যেক বৎসর এক এক 

পরিবারের সিন্নীর পাল। আসে। লিঙ্নীর ৬৭ দিন পূর্বেরবে “কর্শস্থানী”১৭ অন্তান্তের 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ শ্বব্ধপ পান-স্থপারি পাঠান। যাহার পান-স্থপারি গ্রহণ করেন, তীহার। 

আসিয়৷ একত্র এঁ বাড়ীতে নিজেদের সির্ী দিয়া থাকেন। যদ্দি সামাজিক কোন গণ্ডগোল 
থাকে কিংবা কেহ সিন্রীর ইচ্ছা! ন৷ করেন, তাহ! হইলে পান-হুপারি ফেরত আসে। 

উঠানে মস্তবড় একটি চাঁলাঘর বাঁধ। হয়; মধ্যস্থলে মাটীর উচ্চ বেদি, তাহার চারি 

কোণে চারিটি আগ! সমেত বাঁশের কঞ্চি; ইহাদের সঙ্গে নৃতন কাপড়ের টাদোয়৷ ঝুলান 

থাকে; বেদীতে একটি কিংব। মানতমত ততোধিক 'পুরল্ বা জলঘট বসান হয়! ষে 
স্বামী-স্ত্রীর১৮ সন্তান হয় নাই, তাহার! কাপড়ে কাপড়ে গিট দিয়া, সি'দূর, বাতি ও ধান দুর্ববা 

সমেত একটি কুল! মাথায় করিয়! “পুরল্” ভরিতে যান। সঙ্জে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক “পূরল- 
ভরার গান; গাহিয়! চলেন। গানের ছুই একটি ছত্র এখানে দেওয়া গেল,-_ 

“মনাই, তুমি পুরল্ পাইল। কই? 
কুমার বাড়ীত, (বাড়ীতে ) কর্খস্থানীরে থইয়৷ পুরল্ আন্ছি। 

মনাই, তৃমি কুলা পাইল1 কই 1? 
হগদি১৯ বাড়ীত কর্মস্থানীরে থইয়! কুল। আন্ছি।” ইত্যাদি 

এইবপে ঘট ভরিয়! লইয়া বেদীতে রাখ। হয়। ঘটের মুখে একটি সরিষার তেলের বাতি 

সারারাত্রি জলে। তাহার উভয় পার্থ ধাহার বাড়ীতে সিন্নী হয়, তাহার চারিটি করিয়া 

আটটি হাড়ি ব! মাটির ঘট এবং অন্যান্যের ছুই চারিটি করিয়া হাড়ি 'পুলিপিঠায়” পৃ 

থাকে। প্রত্যেক সিন্নীকারিণীরই হাড়ির মুখে অস্ততঃ একটি করিয়া বাতি দিতে হয়। 

প্রত্যেকটি ঘট পিটুলি ও বিবিধ লতাপাতার রস দিয়া আক। হয়। কেহ লতাপাতা আকেন, 

কেহ বারং দিয়া লেপিয়া রাখেন। পুরলের এক সারিতে শরায় করিয়া মিষ্টান্ন ও 
পোলাও থাকে ; মোরগ খাসী “জবাই” কর! হয়। চাদোয়াতে সবরীকল। ব৷ মর্তমান কল। 

ও চিনি রাখা হয়। . 
সম্ভান কামনায় খিনি নৃতন সিরী দেন, তিনি একটি বাতি মাথায় লইয়া পীরকে 

সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন ।২* ইহাকে “বাড! লওয়া” বলে । যে পর্ধ্যস্ত উহা আপনা- 
আপনি মাথা হইতে না পড়ে সে পধ্যস্ত তাহাকে দাড়াইয়া থাকিতে হয়। টি সময় 
বৃদ্ধার গান করেন, 

“রাদ্ধিয়া বারিয়া রে ছেরি (বালিকা ) 

শ্বশুরের আগে খাইচ.লে ( খাইয়্াছিলে ), 

ও ছেরি, তর্-( তোবু ) ৰাডা। কেন্ পড়ে না? 

১১ বাহার বাড়ীতে সিশ্নী হয় ভাছাকে সকলে “কর্শস্থানী” বলে । 
১৮ কোথাও কুমারীর1 নূতন কাপড় পরিক্া! জলঘট ভরে, কোথাও ব1 সম্ভানবতীরাও রা খাকেন'। 
১৯ যাহার বাশের জিনিষপত্র তৈয়ারী করে, ছিন্দুদের সেই সম্প্রদায় । 
২* হিন্দুদের মধ্যেও কার্তিক ব্রতে প্রথম ব্রাতিনীফে এইরপে প্রদীপ 'সাথায় লইতে হয়| .. 
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রাষ্িয়। বাড়িয়া রে ছেরি, সোয়াঙ্গীর আগে খাইচ.লে, 
ও ছেরি তরু বাডা কেন পড়ে না ?* 

ঞ্ ঝা গা 

অন্ত একটি গানের নমুনা১--- 

“আইলাইন মনাই সারি সারি, 
বইলাইন আঙিন! ছান্দিয়া ( জুড়িয়! )। 

০ ১ ১ 

ওরে হ*দি ভগাই, কুল। দিব। জুড়। জুড়া ( জোড়। ), 

আউলিয়া (পাগল! ) মনাইর বিয়া ।২১ 

ওরে বারই ভশই, পান দিবা গাদীর গাদী 

আউলিয়া মনাইর বিয়া 1 
নট চি ০ 

সার! রাত্রি এইবূপে মেয়েদের গান হয়। তারপর মোল্লা আসিয়া “ফতুয়া!” পড়েন। 
সিশ্ীতে যদি কোনও অন্তাক়্ হইয়! থাকে, তাহা হইলে ধাহার বাড়ীতে সিন্নী, তিনি “ভাগ, 
(হাত ও মাথ! ঝুলাইয়! দোষ শ্বীকাঁর ও ক্ষম! ভিক্ষা ) করেন। 

শেষ রাত্রিতে মেয়েছেলের৷ পিঠা ও পোলাও খাইয়া থাকে। স্ুর্্য উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাড়ি নিয়! বাড়ীতে চলিয়। যান । 

মেয়েলী জাচার 

এই সঙ্গে কতকগুলি মেয়েলী আচারও অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি ছেলেপিলে কানাকড়ি 
ঝন্বন্ করিয়া ধান কিনিতে আসে) বৃদ্ধারাও তাহাদের চতুরত! বুঝিতে পারিয়া «কাঠা, 
(মাপিবার একরূপ বাঁশ বা বেতের পাত্র) উন্টা করিয়! মাপিয়া দেন। ছোট ভোট 
ছেলেরা লাগল টানে,_-্বৃদ্ধারা ধান বুনিবার ভাণ করেনংং ইত্যাদদি। 

[ ৪] একাচোরার বেরি (বলয় ) 

নিয়ম 

হিন্দুদের মধ্যে একাচোরার ব্রত আছে। জাতকাশৌচান্তদিবসে কিংবা 
অন্নপ্রাশনে তাহা কর! হয়। অনেককে একাচোরার নামে সম্ভতানের এক পায় একটি লোহার 
বলয় বা স্থতার দড়ি বাধিয়। রাখিতে দেখা যায়। শিশুর বয়স আঠার মাস উত্ভীণ 

২১ অনেকেই বলেন, মনাই অবিবাহিত,-_হিন্দুর কার্তিক অবিবাহিত ৷ এক মুসলমান বৃদ্ধ। বলিলেন,__ 
কার্তিক 'উছাবালীকে' বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্ধপথে গিয়া তাহার মুকুটের কথা মনে হুইল; 
তিনি বাড়ীতে ফিরিক্না গেলেন; ছূর্গ|। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া, কুল। দিয় কি জানি ঢাকিয়। ফেলিলেন। 
কার্তিক জিজালা করিয়া, অনেক অন্গুনয় বিনয় করিয়। শুনিলেন,-_« বাপুরে। তুমি যে বির! করত! 
বা, কি রহুস্ (রকম)জানি হু'য়! তা'ত আইর। দেয়েই, না নাই দের়। একর লাগ গির] বাউক্ন বোহা) 
মণ চাউলের ভাত একটা মইব. ( ষহ্ছিব ) পুড়া দিয়! খাইতান্ বইছি।, এই কথা গুনিক! কার্তিক আর 
বিবাহ করেন নাই। 

২২ কার্তিক তেও এই সব যেক্সেলী আচার অনুতিত হয়৷ 

জি 
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হইলে যথারীতি একাচোরার ব্রত করিয়া এ বালা ফেলিতে হয়। অনেক শিশুর চুল 
লম্বা! রাখিতে এবং নাক কান বিধাইতেও দেখা যায় । তবে হিন্দুরা যেভাবে একাচোরার 
ব্রত করেন, মুসলমানের! সে ভাবে করেন না। কোথাও কোন কোন প্রস্থতি যে-দিন 

স্থতিকাগুহ পরিত্যাগ করিয়। “বড় ঘরে* আসেন, সে-দিন তিনি উঠানে সম্ভীন কোলে লইয়া 
পিটুলিও পোড়া তৃষ দিয়। অঙ্কিত একটি বৃত্তের মধ্যে বসেন, এবং একাচোরাঁর উদ্দেশে 
সেলাম করিয়া, সম্ভতানের পায় সুতার কিংবা লোহার একটি “বেড়ি” দিয়া ঘরে আসেন । 

সাধারণ স্ত্রীলোকের বিশ্বাস,_-১৮ মাস পর্যন্ত সম্তানের উপর 'টাক্রা-টাক্রীর' দৃষ্টি 
থাকে । এই জন্য সর্ববদ! সন্তানকে সাবধানে রাখিতে হয়। ১৮ মাসের মধ্যে সন্তানের মৃত্য 

হইলে প্রস্থতির একট। “মলির দোষ? ( মৃতবৎস৷ ) ঘটিয়। থাকে, এবং পরবত্তণ সম্তান বড় 

বাচে না। “্টাকৃরা-টাকৃরী” নামক শিশুথাদকের। স্থতিক। গৃহ হইতে সন্তান লইয়! খাইয়া 

ফেলে । উহারাই শিশুবূপে আসিয়া হতভাগিনী মাকে কয়েক দিন বৃথা আনন্দ দেয়; 

তারপর সহস! একদিন চলিয়া যায়। অনেক সময় ২।৩ দিনের শিশুকে হাটিতে; বেড়ায় 

উঠিয়। উকি মারিতে অনেকে দেখিয়াছেন বলিয়। সাক্ষ্য দেন? এ সব শিশু বাচেনা এবং 
উহার ছদ্মবেশী “টাক্রা-টাক্রী”। *টাক্রা-টাক্রী”র দৃষ্টিতে পতিত এক শিশুই নাকি বার 
বার জন্মায়। এই জন্তই অনেকে সম্ভানের নাক কান বিধিয়! চিহ রাখেন। একাচোরার 

অনুগ্রহে “টাক্রা-টাকৃরীর দৃষ্টি যায়। স্ৃতিকাগৃহের দ্বারে সর্বদাই একট1 আগুন করিয়। 
রাখ হয়, বেড়ায় জিগার ভাল, নিমের ভাল এই সব এবং বিছানার পার্খে জুতা, জেলের 
জালের কতক অংশ, ও লোহার কোন কিছু থাকে । 

[৫] যাইঠ্যার। (ষাঠিয়ার। ) 

সম্তান জন্মিলে ষষ্ঠ দিবসে হিন্দুদের নায় ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহিণীরাও “ছইট 
তোল!”২৩ বলিয়া এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। সেদিন শ্যতিকাগৃহ উত্তমরূপে পরিফষার 
করিয়া! লেপিয়। যুছিয়া নবজাত শিশুকে ন্াাঁন করান হয়। প্রস্থতি ও বাটাস্থ অনেকেই 
সেদিন সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া গল্পে গানে সময় অতিবাহিত করেন। সে রাত্রিতে 

খোদা সম্ভানের কপালে তাহার ভাগ্য লিখিয়! যান, এইরূপ বিশ্বাস। 

অবস্থাশালীরা এই দিনে কিংবা চল্লিশ দিনের দিন মোল্লাকে ও সমাজের সকলকে 

খাওয়াইয়! থাকেন। 

[খ] রোগ কিংবা কোনও অস্বাভাবিক কারণে অকালে প্রাণ বিনষ্ট ন। 

হওয়ার জন্য যাহ! কর? হয়, এইরূপ অনুষ্ঠানের দৃষ্টাস্ত১__ 

হ৩ 08107 9708৮96 ঠাহার 0য়0900-9-18187) গ্রন্থে ভারতীয় মুসলমান সমাজের লৌকিক আচার 
অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । সেখানেও তিনি 01২১1859-র কগণ, - 010১0008৮66 10090 
এর কথা, (0000%-র কথ] উল্লেখ করিয়াছেন । 
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[১] খোয়াজ খিজির, 
ভাদ্র মাসে যখন বাঙ্গালার মাঠ-ঘাট, নদী-পুকুর কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে, গৃহস্থের 

ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কুটারগুলি সমুদ্রস্থিত ছ্বীপগুলির মত দেখায়, যখন বিষধর সর্প বুকে করিয়া 

চারিদ্রিক হইতে জলের ছল্ ছল্, কল্ কল্ শব উখিত হয়, সেই সময়ে অশান্ত শিশুগুলি 
লইয়া দুঃখিনী বঙ্গ জননীর প্রাণ কীাপিয়া ওঠে) গলায় আচল জড়াইয়। করজোড়ে 
সেই বিরাট জলরাশির শরষ্টাকে বিশেষ একটা নাম-বূপ দিয়া আকৃল প্রণতি জানায় । 

সংগ্রহ বৃত্ত স্ত 

ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুনলমানদের অনেকে এই সময় খোয়াজ খিজিরের সিম্নী 

দিয়। থাকেন। তাহাদের অনুষ্ঠান দেখিয়া এবং তাহাদের নিকট বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া এই 

পীরের বিষয় লিপিবদ্ধ হইল; বাঙ্গালার বহু স্থানে এই পীরের প্রতিপত্তি অদ্যাপি অব্যাহত 

আছে। 

উদ্দেশ্য 

খোয়াজ খিজির জলের দেবতা । তাহার সিন্নী দিলে কাহারও জলে প্রাণ হারাইবার 
ভয় থাকে ন। তিনি সন্ত্ীক জলে বাস করেন এবং ভক্কদিগকে রক্ষ। করিয়া থাকেন । 

নিয়ম 

ভান্র মাসের ২০ তারিখ হইতে সংক্রাস্তি পথ্যস্ত যে কয়টি রবিবার ও বৃহস্পতিবার 
পড়ে, সেই কয়দিনে সন্ধ্যার সময় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশে 'জলে ভেড়ুয়৷ ব। ভেলা 

ভাসাইতে হয়। দরিদ্র গৃহস্থগণ মাত্র একটি রবি কিংবা বৃহস্পতিবারে এইব্দপ ভেলা 
ভাগাইয়া থাকে । তিনটি কলাগাছের একটি ভেলা,_-কলার খোলের ছাদ; তাহার ভিতর 

ঘিয়ের বাতি, সবরীকলা, চিনি, সাত জোড়া আতপ চাউলের “রোটি পিঠ” পাক করা আন্ত 

মোরগ, একটি পয়সা কিংব1 কয়েকটি কড়ি খোয়াজ খিজিরের নামে সেলাম করিয়া দিতে 

হয়। তীরস্থ ছেলেপিলের] তখন সেই সকল জিনিষ ধরিয়! আনিবার জন্ত জলে লাফালাফি 

করিয়। পড়ে এবং হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে। 

এক বৃদ্ধার মুখে এই আখ্যানটি শুনিয়াছি ।--খোয়াজ জন্ম গ্রহণ করিলে এক 

দরবেশ গণন৷ করিয়! কহিল, ছুই মাসের খোয়াজকে ছয় মাসের “যৈবৎনারী+ (যুবতীনারা 1?) 

বিবাহ করাইতে হইবে? নতুবা সে বাঁচিবে না। োয়াজের ম! অগত্যা তাহাই 
করিলেন। স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়স অপেক্ষ। অধিক হওয়ায় “নগরিয়া* লোকে সর্বদাই 

“€ষবৎনারী”কে বিন্্প করিত। একদিন "যবত্নারী” খোয়াজকে জলে ফেলিয়া দিলেন-_ 

খোয়াজ তাড়াতাড়ি এক ভেলায় আশ্রয় লইয়' স্ত্রীকে কহিলেন--“তুমি কি কাজ করিলে? 

আর যদি আড়াই দিন আমাকে প্রতিপালন করিতে, তাহা হইলে আমর! জমিদারী 
ভোগ করিতাম |” ছুঃখে পরিতাপে “যৈবৎ্নারী”ও জলে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। খোয়াজ 

তাহাকে সঙ্গে লইলেন। সে অবধি তাহারা জলে বাস করেন। 

২৪ ৪0 91007961 তাহার 0020008-6-191210) প্রস্থেও ব920-0-592 অধ্যায়ে খোক্াজ 
খিজিরের নাম লিখিয়াছেন। এক সময় বাঙ্গালাদেশের-সর্বধজ তীহার সিশ্নী দেওয়। হইত। 
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স্ত্রী লোকেরা অনেকে গান কঝিয়া থাকেন) 

* “তিন মাসের সময় খোয়াজের মায় খায় কাচা কল। 

পাচ মাসের সময় খায় ঝিকর ( পোড়া ) মাটা”- ইত্যাদি । 

[২] কাতলাবিলে ছুধ-বাঁতাসা দেওয় 
কাঁতলাবিলের অবস্থিতি ও প্রতিপত্তি 

ময়মনসিংহ সহর হইতে প্রীয় ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ে “কাত লাঁবিল” নামে একট বৃহৎ 
বিল আছে। চৈত্রমাসেও তাহাতে সাতার-জল থাকে । এক সময়ে এই বিল সাগরের মত 
দেখাইত এবং প্রতি বৎসর বহু নৌকা! তাহাতে মারা পড়িত। লোকের মুখে মুখে ইহার 
সম্বন্ধে অনেক আখ্যান চলিয়। আসিতেছে । বহু হিন্দু-মুসলমান আজ পধ্যস্ত কাতলাবিলে 

ছুধ-বাতাসা দিয়া থাকেন। দুধ ঢালিবার সময় যদি তাহা! সোজান্থজি নীচের 

দিকে চলিয়! যায়, উপরে শ্বেত চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে অমঙ্গল হইবার আশঙ্ক! 

থাকে না। বৃদ্ধদের বিশ্বাস, গ্রই কাতলাবিলে কোনও অপদেবতা থাকেন; তাহাকে 

সন্ধষ্ট না! রাখিলে মানুষ গোরুর প্রাণহানি হইতে পারে। 

[৩] পাঁচপীর 

নৌকায় উঠিবার সময় মাঝির 'পাঁচপীর'-এর উদ্দেশে সেলাম করেন )-_-সময় সষোগ 
মত পাচপীরের সিম্ীও দিয় থাকেন। এই পাচপীর কি কি নামে গ্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন, কেহ স্পষ্ট করিয়া, তাহ বলিতে পারে না। 

[৪] আথক। পীর 
উদ্দেস্টয 

অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ছুরারোগ্য রোগ হঠাৎ ভাল হইয়। 
গিয়াছে । হিন্দু-মুললমান অনেকেরই বিশ্বাস এমন কোনও পীর বা দেবতা আছেন, যিনি 

ইচ্ছামীত্রই যে কোনও ব্যাধি দূর করিতে পারেন । যদিও আজকাল তাহাকে দেখ! যায় 

না, তথাপি তিনি অদৃশ্ঠভাবে সকলের মধ্যে ঘুরিতেছেন। তাই মাহুষে “মানত? করে, 

-আমার অমুক বিপদ কিংবা অমুক ব্যাধি যদি 'আথ.কা; (সহসা!) চলিয়া যায়, 

তাহা হইলে 'আথ কাপীরের' সিনী দিব । 

নিরগ 

কয়েক বাড়ী মাগিয়! কিংবা নিজের ঘর হইতেই আতপ চাউলের গুড়া দিয়া পিঠা 
তৈয়ারী করিতে হয়। একটা আগপাতায় পিঠা ও পান-স্থুপারি দিয়! পীরের উদ্দেশে 

সেলাম করিয়া তাহা খাইতে হয়। 
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[৫] মাদার সাহেবের সিল্নী বা! লুট 
পরিচয় ূ 

সাধারণ মানুষ আগুনের দেবতাকে সর্বদা সন্ধষ্ট রাখিতে চায়। হিন্দুরা 

কায়মনোবাক্যে অগ্নিপূ্জা বা! ব্রক্মাপূজা করিয়া! থাকেন আর মুসলমানেরা “মাদার সাহেবের, 

লিঙ্গী দেন ব| 'লুট পোড়ান্্” ! তাহাদের মতে অগ্নি মাদার সাহের্বের বশবর্তা--তাহার 
«চেলা,। মমন্ত্র পড়িয়া আগুন নিবাইতে পারেন” _এমন অনেক ফকিরের কথা আমি 

অনেকের মৃথেই শুনিয়াছি। চড়কপুজার সন্যাসীদের কথ। অন্যঞ্জ উল্লেখ করিখ। মাদার 

সাহেব সেইকপ একজন মন্ত্রান। গুণী কিনা কেহ বলিতে পারে না। 

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত 

ময়মনসিংহের বহু জায়গায় মাদার সাহেবের দরগা! আছে। মাদার সাহেব যে যে 

স্থানে কিছুকাল থাকিদ়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই তাহার দরগ! 
হইয়াছে । অনেকের মুখেই শুন! যায়, তিনি “পাগলা মাদার” ধ্বংসী মাদার _তীহাকে 

অবজ্ঞ। করিলে বাড়ীঘর সব আগুনে পুড়িয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই মাদার 

সাহেবের দরগায় দুধ-কল। দিয়া থাকেন। অনেক গৃহস্থ মুসলমানের বিবাহে মাদারের *লুট 

পোড়ান্* হয়। 

২১৮ 

নিয় 

মাদারের “লুট পোড়াইবার, পূর্ববদিন রাত্রিতে নিরামিষ খাইয়। কুমারীর। পাচ সের 
পরিমাণ চাউলের গুঁড়া তৈয়ারী করে। সেই গুঁড়াতে কাচ। হলুধ, আদা, পেক়াজ ও লবণ 

মাধিয়া 'রোটি পিঠা+ হয়। একটি মোরগ জবাই করিয়া ও পোড়াইয়া, ঢে'কিতে 

কুটিয়। মসলা মাখিয়া, তাহার কতক অংশ এবং পাঁচটি পিঠা ও অপর একটি 
শ্মিঠাপিঠা? আগপাতে করিয়া মাদারের উদ্দেশে দেয়। পরে তাহার কিছু ছাইয়ের 
নীচে পুতিয়া! রাখে । বাড়ীর বাহিরে মাঠে মোরগটি পোড়ান হয়, ইহাকেই 'লুট 

পোড়ান* বলে । 

[৬] বাঘের সিন্নী 
ময়মনসিংহের সর্বত্র এক সময় বাঘের সিম্নী বা ব্রত প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান 

অনেকেই ইহা করিতেন। ভাওয়াল পরগণায় গারো পাহাড়ের অতি সন্নিকটে এখনও 

কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে এই সিন্নী দেখা যায় । 

বৎসরের যে কোন সময়ে বাঘের সিন্নী দেওয়া! যায় । এই সিন্নী দিলে বাঘের হাতে 
মানুষ-গোরুর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে না। 

্ নিষ্ম 

কতকগুলি বালক ছেঁড়া কাথায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া-হাটু গাড়িয়া বিল্লাগাছের তলায় 
বাইয়া বসিয় থাকে এবং বাঘের মতন গঞ্জন করে। হলুদ এবং কালির সাহায্যে 
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কাথাগুলিতে বাঘের চাম্ড়ার অনুরূপ রং করা হয়। সিম্নীকারিণীর! ১৩টি “চিত-পিঠা” 

দুধ, কল। ও গুড় কুল্ায় করিয়া সেই বিন্নাতলে দিয়া আসেন এবং সেলাম করেন। 

ব্যাত্রবেশী বালকগণ অমনি লক্ষ দিয়! আপিয়। এ সমস্ত কাড়াকাড়ি করিয়া খায় এবং 

কৃত্রিম ভয় দেখায় ।২৪ 

[ ৭] বসন্র1 ও অতিপাঁরের সিমী 
সিম্নীর কাল 

বসস্ত, অরাতিসার, ওলাউঠা এই কয়টি রোগকে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই ভয় 

করেন। সাধারণের বিশ্বাস, ইহার্দের পশ্চাতে ভীষণ স্বভাবাপন্ন দেবতা ও অপদেবত 
আছে, তাহাদের নির্দিয় ব্যবহারেই গ্রামকে-গ্রাম ছারখার হইয়! যায়। ফাস্ভন-টচত্র মাসে 

তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ছুর্বলচিত্ত মান্গষ তখন এসব রোগের শক্তির আরাধনায় 

ব্যগ্র হয়। «বসন্রা” অর্থাৎ বসন্তরোগের দেবতা । 
নিয়ম 

হিন্দুর! তখন “বসন্র! ব্রত”, “অতিপারের ব্রত, 'জবরাজরীর ব্রত” “রক্ষাকালীর পুজা, 

প্রভৃতি করিয়া আশার ক্ষীণ প্রদীপটি জালাইয়া৷ রাখেন। অনেক গৃহস্থ মুসলমানও ভীতি- 
বিহ্বল চিত্তে--নিজের অবস্থায় ন| কুলাইলে দশ পাচ বাড়ী মাগিয়! চাউল কড়ি যোগাড় 

করেন এবং হিন্দুবাড়ীতে এ সকল দিয়। আসেন। হিন্দুগণ যখন ব্রত করেন, তখন সেই 
সকল মুসলমান পরিবারের কুশলার্থও একটি ভোগ দিয় থাকেন। বসন্রা ও অতিসারের 
'মাগন? মাগিতে ফাস্তন-চৈত্র মাসে পূর্বব-ময়মনসিংহে ফকির শ্রেণীর বৃদ্ধাদিগকে দেখা যায়। 
অনেক স্থলে ( যেখানে হিন্দু পলী নাই ) মোল্ল। আপিয়া চাউল কলা ইত্যাদি আগপাতায় 
দিয়! “ফতুয়া পড়েন ও পরে সকলে সেলাম করিয় সি্্ী খান। 

যে গ্রামে ওলাউঠ। আক্রমণ করে, নেই গ্রামে ফকিরের! সারারাত্রি জাগিয়। থাকিয়া 

“জিগির টানে"__€( “রোগ চাল্নার” জন্য একপ্রকার শব্দ করে)। ডুলি, ছাতা, 

জুতা এই সকল লইয়া! সে গ্রামে কেহ যায় না)--কলেরার অপদেবতা নাকি সেইগুলি 

অবলম্বন করিয়া চলে । 

[৮) সাপকে ভুধ-কল! দেওয়া 
পূর্ববঙ্গ জলপ্রধান দেশ; নিবিড় বনজঙ্গলও সেখানে কম নয়। প্রতি বৎসর যে 

কতলোক সর্পৰংশনে মৃতু!মুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্ত। নাই । ঘাটে মাঠে, ঘরের ছাতে, 

প্রতি মুহূর্তে প্রতিপদে সেখানে সর্পভীতি, তাই সর্পদেবতার পুঞ্জার প্রসার সেখানে এত 
বেশী। পূর্ববঙ্গে এমন হিন্দু পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারে “মনসার পুজা” 

লস পাস পপ 

২৪ ময়মনসিংহে দক্ষিণরাঁয়ের পুজ। প্রচলিত নাই । সাধারণ লোকে তাহার নাম পধ্যন্ত জনে ন|। 

পীজী সাঁছেব এবং “শাোলগীন? বাঘের লীর বলিয়া পূর্বব-ময়মনসিংহের - সর্ব পরিচিত । প্রবাদ আছে, 
গাজী কিংবা শাললীনের দোহাই দিলে ঘত বড় বাই হউক ন। কেন, লেজ গুটাইয়, মাথ| নোয্াইর 

' চলিয়া! বায়। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই গাজী, শাহ্-হ্লতান ও শালগীনের নামে চাউল-পরসা ছধ-কলা 
দিক্গা থাকেন। শাহ-হলতান এবং গালীপীরের কথা এই প্রবঙ্ধে অন্ততরও উল্লেখ করিয়াছি । 

২৯ 



২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হতীন সংখ্যা 
বা ব্রত হয় না। ধনী-দরিত্র, উচ্চ-নীচ প্রত্যেকেই মহাঘট। করিয়। মনসাকে সন্তষ্ট করিতে 
চাহেন। এমন পল্লী সে দিকে খুব কমই আছে, যে-পল্লীতে অন্ততঃ একজনও 'সাপের ওঝা? 

নাই। এই ওঝাদের মধ্যে শতকর! নব্বই জনই মুসলমান ; তীহাদের মন্ত্র ও ওধধে মত 
দেহেও প্রাণ ফিরিয়া আসে। হিন্দুরা সারা শ্রাবণমাস ভরিয়া মনসার মাহাত্মাগীতি 

গাহিয়। আবণ-সংক্রান্তিতে মনদ! দেবীর পূজা করেন। কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত নিখলি- 

দামপাড়ার দিকে ও নেত্রকোণার পূর্বব-উত্তর অঞ্চলে ১ল। ভাদ্র এই উপলক্ষে “নৌবাঁচ, 
খেল! হয়। শত শত মুনলমান সেদিন শত শত নৌকা চালাইয়। নৌকাদৌড়ের প্রতি- 

যোগিতা দেখান, কত “ঘাটুগান”, কত “পালাগান” কত 'খেয়ালগান+ জলে স্থলে সহম্ব কে 

ধ্বনিত হয়, তাহ বর্ণনাতীত। এইদিন পূর্ব-ম্য়মনসিংহের উপর দিয় নাচ-গানের বন্য 

বহিয়| যায়; নৃত্যের ভঙ্গী ভাষায় বুঝান কঠিন* । এই উৎসবে সেদিন হিন্দুরা ষে অধিকার 
দাবী করেন, মুসলমানেরা তাহার চেয়ে বেশী দাবী করিয়া থাকেন, এবং দশগ্তণ বেশী 
ব্যয় করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম নৌকাগুলির মালিককে পুরস্কার দেওয়া হয়। 

পূর্বে মুসলমান গৃহিণীদের২৫ কেহ কেহ শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে সাপের উদ্দেশে শত শত 

কচুপীতা কচুফুল? দুধ-কলা। ও ধান্তছুর্ববা জলে ভাঁদাইয়া৷ সেলাম করিতেন। ইহাকে তাহারা 
সাপকে ছুধ-কল। দেওয়। বলিতেন। 

[ গ) কতকগ্চলি সাধারণ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া গেল । 

[ ১] ক্ষেতের সিনী 
সংগ্রহ-বৃত্তাস্ত 

নশিরুজিয়াল পরগণার এক মুসলমান বৃন্ধ! হইতে শ্রুত ক্ষেতের সিনীর এই বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইল। ২০ বৎসর পূর্বেও প্রায় সকল গৃহস্থ রমণীরাই নৃতন ধান বাড়ীতে 

আসিলে অগ্রহায়ণ মাসে ও শ্রাবণ মাসে ক্ষেতের সিন্নী দিতেন । 

নিয়ম 

বাড়ীতে প্রথম “মলন” (ধান গাছ হইতে গোরুর সাহ।যো ধান পৃথক করা) হইলে ধান্ত 
ওজন করিবার পূর্বেই গৃহস্থ রমণীর! এক কুল। ধান মাথায় করিয়। লইয়! ঘরে রাখেন। যথ৷ 

সময়ে তাহ? শুকাইয়া চাউলের গুড়! দিয়। পাচজোড়া “চিত-পিঠ২৬ তৈয়ারী হয়। তৎপরে 

পাচসাত রকম তরকারী দিয়া একট। 'লাব্রা+২৭ ও সরিষার শাক পাক করিয়া পিঠাগুলির 
উপর সাজাইয়া দেন। উঠানে একটি ছোট পুকুর_-তাহার চারিদিকে সিদুরের ফোটা ও 
আল্পনা । আল্পনায় থাকে ধানক্ষেত, ধান্ছড়া, লাঙ্গল, মৈ, ছ'কাককি ইত্যার্দি। পুকুরের 

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রবদ্ধাস্তরে দেওয়ার ইচ্ছ! রহিল । 
২৫ কিন্তু পুরুষেরা সাপ দেখিবামাত্র যেরূপে পারে মারিয়া! ফেলিতে চেষ্টা করে; সাপ তাহাদের হাতে 

প্রতিবৎনর অসংখ্য পরিমাণে নিহত হয়। 
২৬ চাঁউলের গুড়ি গুলির বিনা তৈলের সাহায্যে রুটির ম্ভায় গোল করির়। যে পিঠ! কর। হৃয়। 

২৭ পীঁচ সাত দশরকম তরকারী একত্র করিয়। যাঁহ। রাধ। হু, তাহাকে 'লাব_রা'বলে । '“অলাবুঃ এই 
তয়কারীর প্রধান উপাদান বলিয়া এই নাম? প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যেও 'লাব ড্রা'ও 'লাকর। নামে ইচ্ছার 
উল্লেখ আছে। 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] ময়মনসিংহের মুসলমান পরিবারে সিম্নী ২২১ 

একদিকে “বড়ই গাছ” ও পবিন্নাগাছ” ;--তাহাদের নীচে পোতা থাকে সাত রাজার ধন 
কয়েকট! কড়ি । কুলায় করিয়া পিঠাগুলি আল্পনার উপর রাখিয়া গৃহিণীরা ক্ষেতের 

মালিক খোদ অর্থাৎ ক্ষেত্রপতি ঈশ্বরের উদ্দেশে সেলাম জানান; পরে বাড়ীর সকলকে 

তাহা বাটিয়া দেন। 

পূর্ব্বে এই অহুষ্ঠান-উপলক্ষে ক্ষেতের সিদ্দীর কথা বলা হইত; তাহা এখন বন্ধ 

হইয়া গিয়াছে, চর্চা না থাকায় সকল কথ| সকলের মনে নাই । 

[ ২] লক্ষ্মীর সিন্নী 

লক্ষ্মীর সিন্নী অনেক মুসলমান পরিবারে আজ পধ্যস্ত দেখা যাঁয়। ইহাঁও সেই 

প্রথম 'মলনের ধান" হইতেই করা হয়। এক শ্রেণীর মুসলমান ফকিরের! লম্দ্ীর পীচাঁলী 
গাহিয়া এবং কিরূপ লক্ষণের নারী দ্বারা সংপারের সকল রকম শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহা 
গাহিয়৷ ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিয়া থাকেন । 

“সকাল বেলায় ছড়। দেয়ুগে। 

সন্ধ্যা বেলায় বাতি-_- 

লক্ষ্মী মাইয়! উট্ঠিয়া বুলে ( বলে ) 

সেই ঘরেতে আমার বসতি ।” ইত্যদি 
সং সঃ বং স 

“রাদ্দিয়া বাড়িয়া! ষেবা নারী পতির আগে খায়, 
ছয় মাস যাইতে নাই সে হাতের নোয়। খুয়ায়।” 

“পরিফার নারী, আর হুরুলে (ঝাট দিলে) বাড়ী”-_-এই প্রবাদ বচনটি অনেক 

বৃদ্ধার মুখেই শুনিয়াছি। ( নারীগণ সর্ধ্বদ| পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে ও বাঁড়ী-ঘর পরিফার- 

পরিচ্ছন্ন রাখিবে,-ইহাঁতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাপ্িত হয়; ইহ হিন্দুদের নায় মুসলমান 

বৃদ্ধাদেরও অভিমত । ) 

আমর! “মনাইপীরের গানে+ দেখিয়াছি-_রদ্ধন কার্ধ্য শেষ করিয়! বাড়ীর গুরুব্যক্কি- 
দিগকে সন্তষ্ট করিয়া আগে খাওয়াইতে হয়। ( রাদ্ধিয়া! বাড়িয়া রে ছেরি '"+) 

লক্ষ্মীর সিন্নীর নিয়ম 

আউপস ধান বাড়ীতে আসিলে শ্রাবণে কিংবা আশ্বিনে, আমন ধান বাড়ীতে আসিলে 
অগ্রহায়ণে বা ফাস্তনে এবং 'বুর” ধান বাড়ীতে আমিলে ৫বশাখে--যে কোনও এক 

বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর সিম্নী দেওয়। হয়। ধাহার! খুব দরিদ্র তাহারা মাজ একবার ইহা 

করিয়া থাকেন। 

“চিত-পিঠ” (কাহারও মতে ১ জোড়া, কাহারও মতে « জোড়। ), মিষ্টায়, কলা, 

চিনি, ছুর্বধা ও সিঁদুর সিন্নীতে দরকার হয়। আস্ত একটি কলাপাতায় ৫ জোড়! পিঠ। উদঘারে 
(বাশের মাচা--যাহার উপর সংবৎসরের জন্ত ধান-চাউল সঞ্চিত রাখ। হয় ) এবং আর একটি 
কলার পাতায় ৫ জোড়া পিঠা পাঁচ ভাগে “মধ্যুম পালার* গোড়ায় রাখিলে, মোল্লা “ফতুয়া” 
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পড়েন) তারপর সেলাম করিয়। গৃহিণীর। কতক্ষণের জন্ত বাহিরে চলিঘ্। আসেন। উঘারের 

পিঠা কয়েকদিন থাকে, নীচের পিঠা সকলে খাইয়। থাকেন । 

[ ৩] রবি বা বৃহস্পতিবারে উপবাঁস 

পাধিব সম্পদ্ কামনায় এবং ক্রমাগত রোগ ভোগ করিতে থাকিলে গৃহকর্ত্র 
মধ্যে মধ্যে রবিবারে উপবাস থাকিয়া ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেন ও নমাজ পড়েন । 

ঝাড়ফুকে, কবচ ধারণে ও ভূত প্রেত ছাড়াইতে শনি ও মঙ্গলবারের অপরাহ্ণ 
খুব প্রশত্ত বলিয়া গণ্য কর! হয়। যাত্রাদিতে অনেকে অমাবস্। পরিত্যাগ করেন। 

[৪] এড়ি হোয়াগির বর্ত * 
(শ্বামীকর্তৃক আদৃত। ও অনাদৃতা পত্বীর ব্রত) 

হুসেনশাহী পরগণার এক ৮০ বৎসরের মুসলমান বৃদ্ধার নিকটে শুনিয়া ইহার কথ৷ 
লিপিবদ্ধ করিলাম। ৩০৪০ বৎসর পূর্বের অনেকে এই ব্রত করিতেন। যে পরিবারে দুই 
সতীন থাকিত সেই পরিবারেই সাধারণতঃ ইহ! হইত। 

চিনি, চাট থৈ ও অর্ধ কীড়া চাউল একত্র রাধিয়া ছুই সতীনে একত্র খাইত। 
একদা কোনও এড়ি (অনাদৃতা) স্ত্রী এই ব্রতের ভাত খাইয়! স্বামীসোহাগিনী হইয়াছিলেন। 

[৫] ঘণ্টভাত, দৈভাঁত বা! বর্তের ভাত 
পূর্ব্বে ফাস্তনমাসে কুমীরীর। মাছ, মুহী ( কচুর মুখী ব! মূল ), থোড়, দৈচিনি,'চাঁউল 

একত্র রাধিয়া খাইত। মাতাপিতাকে কষ্ট না দিয়া অল্প বয়সে তাহাদের বিবাহ. হইবে-_ 

এই জন্ত ইহ1 করা হইত । কেহ ইহাকে “ঘণ্টভাত”, কেহ “দৈভাত', কেহ ব। 'বর্তের ভাত, 
বলিত। 

[৬] ষ্টার সিন্নী 
জ্যেষ্ঠ মাসে যখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আম-কাঠাল পাকে, তখন প্রত্যেকেই (ইচ্ছা 

করেন, আত্মীয়-স্বক্জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান । কন্তা যদি স্বামীর বাড়ীতে থাকে, মা 
তাহাকে জামাতা-সহ নিজ বাড়ীতে আনাইয়!, নিজের হাতে আম-কাটাল তাহাদের সামনে 

ধরিয়া দিয়! পরম তৃপ্তি লাভ করেন । 
নিয়ম 

পূর্ব মুসলমান পরিবারে, আম-কাঠাল পাঁকিলে, যগ্ঠীর সিন্ধী না হওয়া পর্যযস্ত বাড়ীর 
অন্ততঃ একজনে তাহা খাইতেন না । কোনও এক নির্দি্ই দিনে আম-কাঠালের বিশেষ 

ঞ বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়] মানুষ তাহার বিচিত্র কামনাকে সার্থক করিয়! ভুলিতে চায়। 
কুমারীর। সুখ-সন্থদ্ধর কামন। করিয় “পুণ্যপুকুর, “বমপুকুর”, “সে্ুতি”, 'অন্বব্খপাঁতা, এবং সধবার। শ্বামি- 
সোহাগিনী হইবার জন্ত,_পতিপুতর লইয়। দীর্ঘকাল বুখে বাস করিবার জন্ত, 'এয়োনংক্রান্তি') "নিত্যসিন্দুর,, 
“অক্ষয় সিন্দুর প্রতৃতি? ব্রত করিয়। খাকেন। | 

মুসলমান কুমারী এবং স্ত্রীলোকেরাও একসময় এইরূপ কোন না৷ কোন অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাদের 
মধ্যে 'এড়ি হোয়াগির বর্ত', 'ঘণ্টভাত', “দৈভাত, 'বর্তের ভাত? এই সব চলিত ছিল। 
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যোঁগাড় করিয়া মোল্লাকে খবর দিতেন; তিনি আসিয়। কয়েকটা! আগপাতায় আম-কাঠাল 
সাজাইয়া দিয়! ফতুয়া পড়িতেন; তারপর সকলে মহাস্ষৃপ্তিতে এক সারিতে বসি! সেই 

সকল খাইতেন। বর্তমানে কচিৎ ইহা দেখ! যায়। কিন্তু 'জার্ট মাসে নিতান্ত ছুঃখিনী 
জননীও কন্ঠাকে নিজ বাড়ীতে এখনও আনাইয়৷ থাকেন। তাহার জামাতা আম-কাঠাল 
এবং মধু কিংবা! ছুধ লইয়া শ্বশুরালয়ে আসেন) 

[৭] নোরাপীর 
ময়মনসিংহের পথে চলিতে বহু-স্থানে নোরাপীরের বটগাছ দেখিয়াছি । মস্তবড় 

এক একটি বটগাছ,--তাঁহার তলায় খড়, ছূর্ববা ইত্যাদির স্তপ। অনেকের নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়াও এই পীরের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই । 

লোকে মানসিক করে,_-"আমার যদি অমুক কাধ্য সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে আমি 

“অতটি* নোর৷ দিব” খড়, ঘাঁস যাহাই হউক,__মাঝখানে একটা গ্রন্থি দিয়া সেলাম 

করিয়া গাছের তলায় দিতে হয়। উহাই «“নোরা”। 

প্রবাদ আছে, নোরাপীর এ সমস্ত গাছের তলায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া 

নিজের ধর্মমত বিস্তার করিয়াছিলেন । 

[৮] ছুবচনাই (স্থবচনী ?) | 
ময়মনসিংহের সর্বত্র এবং ত্রিপুরা, ও শ্রীহট্রের বহু স্থানে “ছুবচনাই”র প্রভাব সস্পষ্ট। 

প্রত্যেক শুভকার্যের সময় এবং যে কোনও বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত বৃদ্ধার! 

ছুবচনাই? করিয়া থাকেন। এই গ্ছবচনাই” শাস্ত্রোক্ত “হ্থবচনীর অপভ্রংশ কিনা ঠিক 

বলিতে পারি না; কিন্ত কথ এবং নিয়মে কতকট। এক্য দেখা যাযস়। আমি এ পধ্যস্ত 

যতগুলি ব্রত বা সিন্নীর সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই ছুবচনাইর-ই নিয়মে ও 

কথায় হিন্দু-মূসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। হিন্দুরাও ষে নিয়মে, যে উদ্দেশে 
করিয়া থাকেন, মুসলমানদের মধ্যেও আজ পর্যযস্ত যাহারা এই ব্রত করেন, তাহারাও সেই 

নিয়মে ও সেই উদ্দেস্টে করিয়া থাকেন; তবে মুললমান বৃদ্ধার সাধারণতঃ বিবাহের পূর্বে 

কিংবা কোনও বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্বই ইহা করান। ছুবচনাই দুই প্রকার,__- 

কে) খাড়া “ছুবচনাই” ও (খ “বাটা ছুবচনাই” ।* 
| নিয়ম 

[ ক) খাড়া স্থবচনাই২*-- 
ভোঙ্গায় কিংবা রেকাবে যথাশক্তি পান-স্থপারি ও চুণ-খয়ের ইত্যাদি লইয়া, 

হাতের তালুতে করিয়া, ভিজাকাপড়ে দ্াড়াইয়। কথা বলিতে হয়। কথাস্তে একটি পাঁন ও 

হ্থপারি জলে ফেলিয়া, বাকী ঘরে লইয়া যাইতে হয়। 
শী 

* তথাকধিত নিম়শ্রেণীর হিন্দুদের অনেকের বাড়ীতে “ছুবচনাইর আনন” দেখিতে পাওয়] যার়। 
ছে!ট একটি দোলায় পাথরের নির্টিত এক বৃদ্ধার মুর্তি । সিচ্দুব ও তৈলে সর্ধধাল লিপ্ত, সম্দুথে পান-স্থপারিদ্থ 
বাটা; । পুজা রীর1 এই যুক্তি বাড়ীতে বাড়ীতে লইরা গিয়। চাউল পর়স! ইত্যার্দি উপার্জন করেন। কিন্ত সাধারণ 

' গৃহস্থের ছুবচনাইর কোন মু্তি স্থাপন করিয়া তে।গ ব1 সিল্লী দেয় না। নিরাকার দেবতার উদ্দেশেই তত্ভি 
-জানায়। ্ 

২৮ ধাড়াইস্। যে অনুষ্ঠান কর] হয়। : 
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কথা 
এক গৃহস্থ মুসলমান বৃদ্ধার নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে সেইবূপই লিখিলাম,_- 

*এক বরাঙ্গণ, বরাক্ধণ যদি, তে রাজার বাড়ীতে পরুতি (প্রত্যেক ) দিন এক সের 

করুরিয়! চাউল, আর এক সের কর্রিয়া ডাইল আইতো ) | 
“একদিন চুট্টিয়ায় (গ্তপ্তচর) গিয়া চুডি গাইলো (নিন্দা করিয়া আসিল )-- 

রাজা মশয়, এই বাউনে কিছু কাম করে না,-এরে অনার্থক কেরে ডাইল চাউল 

দেইন্্? বইয়! খাইলে বুলে রাজার ভাওও ফুরায়। 
রাজায় ভাবলো,--হ+* এইডাত” ঠিক কথাই, এরে কেরে অনার্থক ডাইল চাউল দেই? 

পরের দিন ফাকৃকিয়। বরাহ্ষণের বাঁড়ীৎ রাজাছ আর কিচ্ছু পাঁভায় না; বরাক্ষণী তহন্ 

কি ক+জো,__না, পুতেরে তিন পাইন্ (ছড়ি) হৃতা দিয়া কইলে!-এরে নিয়া 
বেচচিয়! সদায় (জিনিস পত্র ) আন্। 

পথ দিয়া যাইতাছে যাইতাছে, এমুন সম” কে জানি ডাক দিয়া কইলো 
বাউনীর পুত, তুই আমার লাগগিয়। পান-স্থপারি আনিচ। তর ভূত তিন পাইন, 
তিন শ" টেহা বিহি (বিক্রয় ) হইবে । 

বাজার' নিতেই হৃতা তিনশ” টহো বিহি হইয়া গেলো। বরাদ্ধণীর পুতে 

পান কিনলো, গুয়৷ কিনলো, চুণ কিনলো, কিন্নিয়া হেই গাছের তলে আইয়া ভাক 
দিলো,-_কে পানগুয়ার কথ। কইচ.লাইন্, নেউহাইন্। 

তহন্ এক বুড়ী-_মাথাৎ জডা, হাত” স্থনার লড়ি, আইয়া কইলো-_আমি ছুবচনাই 
ঠাউহ,রাইন, এইত দিয়! তর মায়েরে গিয়া ক? ছুবচনাই করতো । 

বরাঙ্গণে আইয়া তড়াতড়ি বেয়াক্ কথা কইলে।; কওনে, তার মায় ছুবচনাই কল্লো। 
তারার ছুঃখু দূর হইলো।* 

হিন্দুর নিয়ম 

[ খ ) বাটাছুবচনাই,__ 
হিন্দুদের “বাটাছুবচনাই” অনুষ্ঠানে ব্রাঙ্ষণ আসেন। পাঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া 

হয়। কিস্ত কোনও কথ! নাই। উঠানে ছোট একটি পুকুর দিয়া, ছুধে ভরিয়া, 
চারিদিকে কড়ির জাঙ্গাল বা আল দিতে হয়। প্রত্যেকটি কড়ির উপর সিন্দুর ও 

কাজলের ফোটা পড়ে । পান-স্থপারির ২১টি বাটা, চাউল কলা ও দুধের সাতটি কি 

পাঁচটি নৈবেদ্য দেওয়। হয়। একটি মাত্র উলুরধ্ধনি। বাটাছুবচনাই ব্রত মুসলমানদের 

মধ্যে করিতে আজকাল দেখা যায় না। তবে নিয়োদ্ধত কথাটি অনেকেই 
জানেন। 

কথা ্ 
এক বরাক্ধণ তার যজমানের বাড়ীৎ গেছে। এমুন সম' এক ঝাল্নী শিংমাছ 

লইয়া আইছে । আইলে, বরান্ষণী মাছ রাহ লো, যে, তার পুত আইয়। কড়ি দিবে! । 

ক পুর্ব্ব ময়মনসিহের হিন্দুরাও প্রায় অনুরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্ত আলাপসিং পরগণায় অন্ত 
একটি কথাও শুনিয়াছি। . 
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হেই দিন বরান্ধণ আর আইলো! ন।; ঝালনী আইয়া কড়ির তাগব্দ। ফাল্্লো ।' 

মায় কি ক'লে!” না, ঝুলপুভি২৯ রাকৃখিয়া, মাছখানি দিয়! ফাল্লে। 

পুত অনেক রাইত পরে বাড়ীৎ আইছে, আইলে মায় হেই মাছের ঝুলপুডি 
দিলো। ঝুল না খাইয়া পুতে কয়,_মাছের ঝুলই অত ভালা, মাংন্থ না জানি 
কি রহম। 

বরাঙ্ষণের এক নাপিত ছুছ ( দোস্ত ) আছিল্। থাহলে, তারে লইয়া একদিন 

রাজার পুঞ্ছুনিভে রাজার এক হাস মার্রিয়া খাইয়া ফাল্লে। 

দুস্তে কি কগল্পে। না, গুপনে বাজার কাছে গিয়া চুডি গাইলে। । 
রাজায় ত নিয়া বরাক্ধণরে আডকও৩* কল্লো, বরান্ধণী কান্দে কাডে, খায় না, 

লয় না। 

এই দ্বিগে হইছে কি,-_মাইয়। ছুবচনাই অমুক মুহাম”৩১ থাহৃইন। তান্ 

কুর্দী খাট লরেও২ মাথাৎ্ জডা লরে, হাত স্থনার লরি লরে। তাইন ধিয়ান 

ধরুরিয়! দেছইন-__অমৃক বরাক্ষণী এই রহম বিপদ? পর্ছে। তাইন এমনেই একখান 

লাডিৎ (লাঠিতে ) ভর দিয়! বরাক্ষণীর কাছে আইলাইন। আইয়া কইলাইন,__নেঃ, 

চিন্তা করিচ. না; হাসের পাক টাক্ কৈ ফালছচ, আন্,_-মান্নিয়া তেল কালি 

মাকৃখিয়। "জিও জিও? কর্রিয়৷ ডাক দে । 

বরাক্গণী তরাতরি তান কথা মত” বেয়াক কলো)_-হাসছ জিয়া উট্ঠিয়া 

'পাঁক পাক” কর্রিয়া, রাজার পুক্ছুনিৎ গিয়া, লাম্মিয়। পল্লো। তহন ছুবচনাইয়ে 

কইলাইন, রাজারে গিয়া ক' তার হাস গন্নিয়া দেখতো, তেই তর পুতেরে 

ছারুরিয়! দিবো । 

বরান্ষণী হেই সম*ই রাজারে গিয়া কইলে!”_রাজী মশয়, আমার পুতেরে যে 

বাঁনধিয়। থইছুইন, আপনের হাঁস গন্নিয়! দেকৃখুয়াইন চে। রাজায় ত* গন্নিয়া 

অবাকৃ _তার বেয়াক হাসই আছে । তহনই বরাক্ধণরে ছার্রিয় দিলো । 

বরাহ্ধণে বাড়ীৎ আইয়া বেয়াক কথ! হুন্নিয়া, ছুবচনাই মায়ের উদ্ধিশে বাইর 

হইলো । যাইতাছে ষাইতাছে, পথ* একট! শ্রীফল গাছ, -_-কেউ তা*র ফলখায় 

না; একটা কব্লী গাই,_কেউ তা"র ছুধ খায় না? ছুই কইন্তা।_নাই-পানিৎ 

থারইয়। (নাভি-জলে দ্লাড়াইয়া ) রইছে,_কেউ তারারে বিয়া করে না; একটা 

বোম়্াল মাছ;-কেউ তারে খায় না; গিরস্তের একটা ঘর,--দিন হ'ইলে থাহে, 

রাইৎ হুইলে যায় গা; এক বেডার মাথাৎ খড়ির বুঝা»--পড়ে না। * *%* 

বেয়াহেই বরাক্গণের কাছে কইয়া দিলো-__তুমি ত” বরাক্ষণ_মাইয়া ছুবচনাইর 

কাছে যাও, জান্নিয়া আইওছে এর কারণ কি? 
অনেক খুজ দে খুজদে, অমুক মুহাম? গিয়া ছুবচনাইরে বরাক্ষণে পাইলে! । 

২৯» ঝোৌলটুকু। ৩০ আবন্ধ। ৩১ স্থানে। ৩২ কম্পিত হগ়্। 
* এখানে মূল কথার একটু সংক্ষেপ কর! হইয়াছে । 
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-__কি রে বাপ, তুই কই যাচ,? 

-আপনের এইহান” থাকতাম আইছি। 
__না, আমার এইহান* থাহনের কাম নাই ) তে, লও যাই, হেই শ্রীফল গাছের 

তল্তে তুমারে হীর! মাণিক্যি তুল্লিয়! দেই । 

তহন বরাক্গণে, হেই যে পথ, দেক্খিয়া আইছিল্, এইতা বেয়াক জিগাইলে। ৷ 

ছুইচনাইয়ে কইলাইন,--ঘর? থইয়। যে ফকির মুছাপিররে ছুধ দিছিল্ না, এরু- 

লাগ গিয়া গাইয়ের দুধ কেউ খায় না)__তুই একটান খাইয়া যাইচ৬_-তেই খাইবো 
* *% কইন্যা ছুইডায় পুরুষ নিন্দাইছিল্৩৩ একু লাগ.গিয়৷ তারার বিয়া হ'য়না, তুই 

তারারে বিয়া! কর্রিয়। লইয়া! যা। একজনের মাথা বন্৩৪ দেকৃখিয়া কইছিল্ না, 

এরু লাগ.গিয়া তার মাথাৎ খড়ির বুঝ! ; তুই ধাক্। দিয়া ফালাইয়৷ দিচ.। গিরস্ভের 

বউ খাইয়া আইয়' সহড়া (উচ্ছিষ্ট) মুহে ঘরের ছন দিয় দাত খিলায়, এর 

লাগ.গিয়া রাইত, হইলে, ঘচ্ডডা ছান করতো যায় গা । * * 
বরাহ্ধণে তহন খুব ধুমধামে হীর! মাণিক্যি লইয়া, ছুই কইন্তা বিষ্না - কর্রিয়া, 

বাড়ী, আইলে! । 

এই দ্বিগে হ'ইছে কি, হেই নাপিত চুটুটিয়ায় গিয়া, ফির্রিয়াবার রাজার কাছে 
চুডি গাইলে। ৷ রাজায় তারারে ডাহাইয়। আনলো । বরাদ্ধণী কয়,-.' এই তা 
আমার বেয়াক ছুবচনাইর বরে হ'ইছে। রাজায় কয়»-''কেমুন তর ছুবচনাই, 

দেখবাম। আমার বাঁড়ীত্তে তর বাড়ী লাগাত কড়ির জাঙ্গাল দিবো, আর ছুধের 

পুফুনি দিবো । 

ছুবচনাইর বরে তাই হইলো । রাজাত, দেকৃখিয়! অবাক। নাপিতরে তহন 

কইলো»...আমার বাপম। এই স্থরুঙ্গের মইধ্যে ১২ বছর ধর্রিরা আছে, তারারে 
কামাইয়! দিয়া আয়। 

নাপিত যেই স্ুরুক্গের মইধ্যে গেছে, এমনেই বাজায় তারে আটকাইয়। 
মার্রিয়া ফাল্লো।* তহন রাজাক্সও ছুবচনাই কল্পে! । চাইরদিগে তান কেরামত 
জাহির হইলে।। 

[৯] ইুন্কাপীর বা ঠন্কাপীর 
পান-স্থপারি দিয় ময়মনসিংহের হিন্দুমুসলমানের অনেকস্থ(নে “ঠনকাপীরের সিন 

দেন। হিন্দুদিগের উপরই বর্তমানে ইহার প্রভাব বেশী দেখা ঘায়। উভয় সম্প্রদায় 
একইভাবে ও একই কথায় সিন্নী শেষ করেন। 

নিকষ ৃ 

উঠানে কতক স্থান লেপিয়া ( জল-দিয়া মাঙ্জিত করিয়। ) একটি পি'ড়ি ও আগপাতা 
বিছাইতে হয়। মানসিক অনুসারে ছুই পিড়ি, ছুই পাতা বা পাচ পিড়ি, পাঁচ পাতা 

৩৩। নিন্দা করিয়্াছিল। ৩৪ খড়। 
ক এই কথা বলিক্সাই একটি ছূর্বব ছিড়ির়1 ফেলিতে হয়; উহ্ণতে শঞ্রুনাশ হয়, এইক্প বিখবাস। ' 
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দেওয়। হইয়া! থাকে । প্রত্যেক পিড়িতে ও প্রত্যেক পাতায় অন্ততঃ চারিটি করিয়। আন্ত 

পান-স্থপারি দিতে হয়। জল-ঘট, বাতি ও ধৃণ অনেককে দিতে দেখা যায়। সেলাম 
করিয়া, কথ। বলিয়া, উঠানে বসিয়াই উপস্থিত সকলে এঁ পান খাইয়া থাকেন এবং পিচ 

ফেলেন। ধাহার পিচ যত লাল হইবে, তিনিই প্রশংসা পাইবেন। ধাহার পিচ লাল 

হইবে না, তিনি উপহাসাম্পদদ হইবেন । শনি মঙ্গলবার এই সিন্নীতে প্রশস্ত । 

উদ্দেশ্য 

হারান জিনিষ পাওয়। যাইবে এই আশায় এই অনুষ্ঠান করে । 
কথা 

“এক বাউনা হৃতা বেচচিয়া, তত] কাট্টিয়া খাইতো । একদিন তা?র ছেরা ( ছেলে ) ঠৃত 

লইয়! বাজার” র+ন। হইছে; র'না1 হইলে, পথ” আইয়! তার জলতিয়াস লাগ. লে] 

এক বাড়ীৎ গিয়। দেহে, উভান? ( উঠানে ) কতগুলাই মাইয়ালুক (স্ত্রীলোক ) পান 

খাইতাছে, পিচকি ফালতাছে»__মআর হশসাহশসি করতাছে । হে যে জল চাইল" 

এইডা কেউ গেরাজ্যি (গ্রাহা) কষ্ল্লে' না। 

এক বুড়িয়ে কইলো ।-_ম্বামূর। অহন্ ঠন্কাপীরের বর্ত করতাছি,--অহন্ ঘর" যাইতাষ না। 
ঠুন্কাপীররে সেলাম কর? । 

ছেরায় কইলো, ইঃ, ভারীত” বর্ত ! পান খায়, আর হা*সাহা”সি করে, তারে ফির্রিয়াবার 

সেলাম ! 

এইতা কইয়াই হে বাজার, রগ্না হইলো । আধা পথও আর যাইতো। পাল্লে। ন1,_-অঙ্ধ 

হইয়া গেলো । ক সং ঙ 

তারার বাড়ীর কাছেরই আর একজন হেই পথ দিয়া যাইতাছিল্, হে তারে ধর্রিয়] 

ধর্রিয়া লইয়া আইলো ৷ বাউনী ছেরার মুহ” বেয়াক্ হুন্নিয়া, হেই গিরস্তের বাড়ীত, 

দৌরিয়া আইলো । আইয়া ঠুন্কাপীরের কথাবার্তা হুন্নিয়া গিয়া, নিজেও ঠন্কাপীর 
ক'লে! । তার ছেরাও ভালা হইলো । তারার অছুন্নিয়াই সংসার হ'ইলো। 

£ুন্কাপীর এই রহম্ কেরামতের ।*” 

[ঘ)] গোরুর মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠান__ 
গোরুর মঙ্গল কামন! করিয়া কিংব। গোক্ু-বাছুর হারাইয়। গেলে তাহা পুনঃপ্রাঞ্তির 

জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নানা পীর-দেবতার সিন্নী দিতে কিংব! নানাবিধ প্রক্রিয়া 

করিতে দেখা ষায়। মাণিকপীর, গাজীপীর, হাজিরপীর, তিন্নাথপীর বা ত্রিনাথঠাকুর প্রভৃতি 

গোরুর পীর বা দেবতা-_হিন্দু-মুসলমান উভগ্েরই মান্য । কিন্ত গোরক্ষনাথ আজও হিন্দুর 

নিজস্ব রহিয়াছেন ; মুসলমানেরা তাহার কোন সিন্নী দেন না। কাজেই তাহার বিষয় 
এখানে বলিব না। 

[ ১] গাজীসাহেব 
বাঘ ও গোরুর পীর-রূপে গাজীসাহেবকে ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই 

্* এই কথাটাও বাহুল্য তরে অনেকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে । 

৩৬ 
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ভক্তি-অর্থয দিয়! থাকেন। তাহার বীরত্ব এবং মাহাত্মা-বাঞ্তরক অসংখ্য গল্প সর্বসাধারণের 

মধ্যে প্রচলিত আছে। কালুনামে জনৈক হিন্দু তাহার অস্তরঞ্গ বন্ধু ও পরামর্শ দাতা 
ছিলেন। চম্পক নগরের “ম্পাবতী, নামক জনৈকা ব্রাহ্মণ কন্তার সঙ্গে গাজী সাহেব 

প্রেমে পড়েন এবং কালু প্রভৃতির সাহাযো তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। একবার 

তাহার সঙ্গে বাঘেরও যুদ্ধ হয়। বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধাস্তরে বলিব। এ স্থলে গোকরুর 

দেবতারূপেই গাজীর সম্বন্ধে লিখিব। 

গাজীর নামে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই গোরুর মঙ্গলার্থ চাউল পয়সা ইত্যাদি দিয়! 

থাকেন। অনেকে গোশালায় ছুধ ও চাউল একত্র রাধিয়া গাজীর সিম্নী দেন। হিন্দু 

বাড়ীতে মুসলমান কেহ আসিয়া! সিন্নী পাক করেন। নেত্রকোণার অস্তর্গত মদনপুরে 

গাজীসাহেব ও শাহ-স্থলগতান সাহেবের বৃহৎ দরগা আছে। প্রতিদিন শ৬ শত লোক 

গিয়া মানসিক দিয়া থাকে ; রোগমুক্তির জন্ত “ধর্ণ” দেয়। বিস্তৃত বিবরণ আমি এখনও 

সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

ফকিরের! ছড়ার সাহাযো যে কথা বলিয়া থাকেন, তাহার সারমশ্ী এই 7-- 

এক দ্বিন গাজীসাহেব ফকিরের বেশে এক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া ছুধ-কল চাহিলেন। 

ঘরে থাকিতেও গৃহিণী তাহাকে দুধ-কল। দিলেন না বরং উপহাস করিলেন। কিন্তু উপহাস 

করিয়াও স্বর্ণের “বাটা” ভরিয়া চাউল-কড়ি দিতে গেলেন । গাজী তাহা না লইয়৷ ছুঃখিত 

মনে চলিয়! যান। দেখিতে দেখিতে গৃহস্থের “বাথানে” (গোষ্ঠে ) গোরু-মহিষ সব মরিয়' 

গেল; সে মাথ। কুটিতে কুটিতে গাজীর উদ্দেশ্তে ছুটিল; অনেক খুঁজিয়৷ তাহাকে বাহির 
করিল ;_-অনেক অন্নয়-বিনয় করিয়। বাড়ীতে আনিয়া তাহার সিম্নী দিল। গাজী সস্তুষ্ 

হইয়। তাহার সমস্ত গোরু-মহিষ বাচাইয়া দিলেন। চারিদিকে তাহার গুণের কথা 
প্রচারিত হইল । 

[২] মাঁণিকগীর 
মাণিকগীর গোরুর দেবতা--অনেকের মুখেই শুনা ষায়। কিন্তু পুর্বব-ময়মনসিংহে 

কদাচিৎ তাহার সিম্ী দিতে দেখ। যায়। পশ্চিম-ময়মনসিংহে প্রথমবার গাই প্রসব করিলে 

কেহ কেহ দুধ, আতপ চাউল ও গুড় দিয়া গোহালঘরে ভোগ প্রস্তুত করেন এবং একটা 

আগপাতে মাণিকপীরের উদ্দেশ্টে কিঞিৎ দিয়া অবশিষ্ট সকলে বাঁটিয়৷ খান। উচ্ছিষ্ট পাতা- 

গুলি গোহালের বেড়ায় গু জিয়। রাখা! হয় । পশ্চিমবাংলায় তাহার প্রভাব স্পষ্ট । 

৩। হাজির্পীর 
গোরু হারাইলে লোকে মানত করে),_যদি আমার গোরু পাওয়া যায়, আবার 

গোহালের ধন গোহাঙলে ফিরিয়। আসে, ভাঙা হইলে আমি হাজির- পীরের সিন্নী দিব |% 

* নশিঞ্ভিয়াল পনগ।ার 'নৈও খন্দকার সাহেব 'তৈল পড়া'র শাহাব্ে শির দিদিষ্ট গোরু-ণছুরের খবর 
বলিয়। দিত পা ন। ভনৈক বক্তির (যাহ জন্ম তুলারাশিতে) বৃদ্ধাঙগুলির নথে দুই ফৌো61 তৈল দিয়া 
তাহাকে পুর্ব হট ৪ইর। বদিতে বলা হয়। ওখন খন্দকাএ সাহেব মন্ত্র পড়িয়া তাহার দিকে তৈল ছ্টাইয 
দেন এবং নখের মধ্যে ক দেখতেছে [ভজ্ঞাসা বরেন। সেই ব্যক্তি নধ্রে দকে চাহিয়া হারান টিন্ষি 
ঠিক দেই সময় কোথায় কি অবস্থায় আছে দেখিতে পার। গোরুর মাপিক তখন তাহার কথামত বাইয়। 
জনায়াসেই তাহ পাইর)থাকে। ইহা আমি নিজেও একবার পরীক্ষ। কারয়াছি। 
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উপবাসী থাকিয়া, সান করিয়?, সিদ্ধ চাউল, 'আটুটয়া, কলা ( বীচিকল! বিশেষ ), 
কাঁচা দুধ ও গুড় একত্র মাখিয়া! তাহার সিন্নী দিতে হয়। 

«আইলাইন হশজিরপীর বইলাইন খাড' ( খাটে ) 

হশতে হশতে সিনী বাড” 

এই ছড়া বলিয়৷ সকলকে প্রসাদ বাটিয়া দেওয়! হয় । (হিন্দু রমণীরা কথাও বলিয়! 

থাকেন এবং তাহাদের নিঘ্মেরও একটু বিশেষত্ব আছে; তাহ! এইখানে উল্লেখ 

করিলাম না।) 

[৪ ]জিনাথের মেল? 
ত্রিনাথকে মুসলমানেরা 'তিন্নাথপীর+ এবং হিন্দুবা “তিন্নাথঠাকুর” বলিয়া থাকেন 

তাহার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচনা না করিয়া শুধু কি উদ্দেশো এবং কি নিঘ্নমে। 

ময়মনসিংহে তাহার “মেলা” তেও হয়, তাহাই সংক্ষেসে আলোচন। করিব । 

মুসলমানেরা নিঙ্গ বাড়ীতে এই “ত্রিনাথের মেলা” দেন না। কাহারও গোরু-বাঁছুর 

হারাইয়া গেলে তিনি মানত করেন,_“যনি আমার অমুক গোরুট] পাওয়া যায় কিংব। 

অমুক ব্যাধি দূর হয়, তাঁহা হইলে আমি তিন কল্কি, পাচ কন্কি, কিংবা সাত কক্কি গাঁজা 
ণ্রিনাথের মেলায়” দিব ।”» মানসিক সিদ্ধ হইলে, তিনি কোনও গাঁজাসেবীকে গাজা 

কিংবা গাজার পয়সা, পান-স্থপারি ইত্যাদি দিয়া দেন। এ ব্যক্তি আরও কয়েকজন 

গাজাসেবীর সমবায়ে ত্রিনাথের মেল! দিয়। থাকেন । 
নিয়ম ও কথা 

উঠানে কতক জায়গা লেপিয়! আসন, জলঘট, ধূপ, বাতি (প্রদীপ) ও গাঁজাপূর্ণ কক্কি 

দিয় সকলে গান আরম্ভ করেন। গানের অবপরে ত্রিনাথের কথা বলা ও গাঁজা খাওয়! হয়। 

এক মুসলমান গিরস্ত; গিরস্ত যদি, তে তার গাই হশরাইয়া ফাল্ছে ;__কিম্থৃহানই 

আর পায়না। খুজদে খুজদে একদিন এক কটগাছের নীচে দিয়া যাইতাছে, এমুন 

সম" হুনে কি, কে জা'ন ভাকা দয়! কইলেো-_গিরস্তের পুত, তুই এক কাম কর ;- 

পাচ কক্কি গাঁজা, এক পয়সার পান-স্থবারি, আর একপয়সার তেল দিয়া এই 

গাছের তলে তিন্রাথ ঠাউহ রের মেলা দে,_-তর গাই পাইবে। 

গিরঘ্ত তহনই বাজার* রনা হ'ইলো,__কতদুর গিয়া! ফিরুরিয়া আইলো.__-আইয়া জিগাইলো, 

ঠাহুর, তেল যে আনবাম কি দ্দিয়। আনবাম্,চুক্গ। তঃ আনছি না। . 
--তর কাপড়ের কুড'৩ৎ করুরিরা আনিচ | 

বাজার” গিয়া পান কিন্লো, স্বারি কিন্লো, গাজা কিনলো, কন্কি বিন্লো, 

তেলির কাছে তেল কিনতে! গেলো । 

তেল্লিয়ে কয়,_-তেল কিয়ৎ করৃণ্রয়াশ৬ নিবা? 
বেডায় কয়,--এই কাপরের কুভ+ দেও । 

তেল্পয়ে ভগাবলে। 1-_শালাসেনা আম্মকৃ,কাঁপর? কর্ণিয়া তেলে নিতো চায়! 

৩৫ আচল (খুট)। ৩৬ কিসের ভিতর। 
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হে চু। উবুৎ৩৭ কর্রিয়া! মাপতাছে ; চুঙ্গার মুখ আর ভরে ন1;-_ভারের৩৮ বেয়াক্ তেল 

ঢাল্ লয়! দিলো,_-না আর তেলিরারু বেয়াক তেল অন্লে।) তেও আর চুঙ্গা ভরে না! 

_-কিরে, এর কারণ কি? ওরে বেডা, তুই এইতা৷ কিমের তেল নেচ.৩৯ ? কে কইছে 

তরে তেল নিতে? | 

বেডায় মুস্কি মুস্কি হশসে -কিছু কয় না। হেষে কইলো, আরে ভাঁও৪* 

করুরিয়। মাপ পিয়া দেও,__£ইত। তিন্নাথের তেল ! 

তেলীয়ে তুহন ভিত ভিয়া মিতভিয়া (সন্ত্রস্ত হইয়া) চুলা ঠিক কর্রিয্া ঢাললো”_ 

না, এম্নেই চুঙ্গা ভর্রিয়া গেলো । হেত” দেকৃখিয়া অবাকৃ। তেলটেল 
ফালাইয়া৷ থইয়া হেই বেডার লগেই রন! হইলো । র'ন। হইয়৷ হেও আইয়া 

তিম্নাথের মেলাঁত, যুগ দিলো । দেখতে দেখতে মাইসে গাছের তল্ একেবারে 
ভবুরিয়া গেলো,_-চাইর দ্িগে তিন্নীথের নাম জাহির হইলো । 

সেবা শিয়া গিরম্ত বাড়ীত গেছে, বাড়ীত, গিয়াই দেহে,গাই ঘরের ছুষার+ 
খারইয়া৷ রইছে; পুতে বাপ ভাকৃত না, ঘরের ছুয়ার যাইতে না যাইতেই পুত 

আইয়া বাপ. বাপ করুরিয়া কুল” উঠছে! বউয়নে বী মা ডাকৃতো না- হেও আইয়। 

কইলো।,__বী মা, বী মা, গাই আইছে ! 

এইত| “দকৃথিয়। হুন্নিয়! চাইরদিগে তিশ্নীথের মেলার ধৃষ্ন পর্রিয়। গেলো । 
( এই কথাটি আলাপসিং পরগণার শ্রীদবিরাম কোচ ( শঙ্কর দাস) হইতে সঙ্কলিত )। 

প্রদীপ নির্বাপিত করিবার মন্ত্র 
তুলসীপাত। তুলিতে, স্নান করিতে ও অন্তান্ত অনেক সাধারণ কর্মে হিন্দুদিগকে 

একপ্রকার মন্ত্র পড়িয়া লইতে দেখা যায়। 

এখানে একজন মুসলমান বৃদ্ধ! রাত্রিতে প্রদীপ নির্বাপিত করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ 

করেন, তাহ লিখিতেছি,_ 

“চেরাগবাতি দিদার পাক্-- 
আল্লার বান্দা ভেস্তে রাখ, 

থাক” বাতি জীবনে 
দেখা হইবো কেমতে(--কিয়ামতে ) 

বাতি হইলে! গোল্ 
আমার ভেম্তের দরজা! খোল্। 

অনেক পীর আছেন, ধযাহার্দের সিন্নী কেবলমাত্র হিন্দুরাই দিয়া থাকেল। 

স্বজাতিদের মধ্যে তীহাদের বিশেষ কোনও প্রভাব নাই; হিন্দুরাই তাহাদিগকে 

একাস্ত আপনার করিয়। লইয়াছেন। সত্যপীর, সেখ ফরিদ, মুস্কিল আসান, দামালপীর 
কান্ছপীর, শা*সাহেব প্রভৃতির নামে হিন্দুরাই এখনো মানসিক করিয়া থাকেন। ইহাদের 
বিবরণ অন্তত দেওয়ার ইচ্ছা রহিল । 

শ্রীকামিনীকুমার কর রায় 

৩৭ উপ্টা। ৩৮ হাঁড়ি। ৩৯» নিতেচাস। ৪* ঠিক। 



রামমাণিক্য বিদ্যালক্কার' 
;( আলোচন। ) 

গত বর্ষের চতুর্থ সংখ্য। সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ী 
মহাশয়ের লিখিত “রামমাণিক্য বিদ্যালক্ষ(র' নামে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

সম্প্রতি “সমাচার দর্পণ" নামক প্রসিদ্ধ বাংলা সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি 

ঘাঁটিতে ঘাটিতে বিগ্যালঙ্কার সম্বন্ধে আমি ছুই-চারিটি নৃতন কথার সন্ধান পাইয়াছি ) 
সেগুলি এখানে মুদ্রিত হইল। উদ্ধত 'মংশগুলি পাঠে জান। যাইবে, বিদ্যালক্কার মহাশয় 

তত্কালীন কলিকাতার পগ্ডিত-সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন। তিনি 

কলিকাতার ধণ্মসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৮৩০ সনের ১৭ই জানুয়ারি 

তারিখে “সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্রণড দেশে আপীলকরণার্ে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম 

বজায় রাখিবার নিমিত্তে” ধরন্মসভ] স্থাপিত হয়। সে-ঘুগের খ্যাতনাম। সাংবাদিক “সমাচার 

চন্জ্রিকা* সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দেণাপাধ্যায় এই তর্ধাসভার সম্পাদক ছিলেন। 
এই অংশগুলিতে বিদ্যালক্কার মহাশয় ব্যতীত কলিকাতাস্থ তৎকালীন অন্ঠান্ বন্ধ 

পণ্ডিতের নামও পাওয়া যায় এবং দেশের ত্রাঙ্ষণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুত্র চিত্র ইহাদের 
নধ্যে ফুটিয়া উঠে। 

( 'সমাচার দর্পণ ২ মে ১৮৩৫ |২০ বৈশাখ ১২৪২, শনিবার ) 

ধঙ্মসভ1 ।-_-গত ৭ টবশাখ রবিবার ধর্মনভার ঠবঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 

ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ন উপস্থিত হওরাঁতে গ্রীযুত রামমািক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব 

পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্ত আবশ্তক কম্মের পত্রার্দি উপস্থিত করিলেন 

তাহাতে অন্গুমতি হইল পাগ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘক।ল গত হইবেক অতএব অন্ঠান্ত 

কম্দম আগামি বৈঠকপর্য্যস্ত স্থগিত রাখ। কর্তব্য অগ্য ৫কবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক 

তৎপরে পরীক্ষা প্রদ্দানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার 
ভট্টাচার্যের পত্র পাঠ কর! গেল সেই পত্র অবিকল এই । 

এই পত্রসমলিত শ্রীযুত গীর্বাণনাথ ন্তায়রত্ব যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন 

তদবিকল এই । 
এই আবেদনপন্ত্র পাঠানস্তর ন্ায়রত্ব ভট্টাচার্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কতৃক 

উক্ত হইল স্থতিশানত্ররে মধ্যে তিথিতত্বের পরীক্ষা! লওয়৷ কর্তব্য ইত্যঙ্মত্যন্থসারে 

তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত কর! গেল শ্রীধুত রামজয় তর্কালস্কার ভষ্টাচাধ্য কতৃক এ পুত্তকের 

*. ১৩৩৯ | ২র1 মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ধের বষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত 



২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুর্থ সংখ) 

মধো শলাকাছ্ারা এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অলুমতি হইলে 

উক্ত ন্তায়রত্্ব ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়পিগকে নতিপুর্বক সত্বোধন করিয়া অনুমতি গ্রহ্ণপুরঃসর 

গ্রন্থ ব্যাখ্যারস্ত করিলেন শ্রযুত কালীকান্ত বিছ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 
করিলেন ন্যায়রত্ব তাহার সদুত্তর দ্বার তাহাকে নিরন্ত করিয়াছিলেন এবং শ্ীযুত রাম 

ওর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রযুত জয়গোপাল তর্কালঞ্কার 

ভষ্টাচাষ্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্তব্য হয় ন। ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে 

কিপ্রকার অর্থ করেন তচছ বণে ইহার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতি- 

প্রভৃতি যাব্দীয় পঞ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া! ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়! কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ 

করিয়াছেন আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এহক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার 

সপ্রমাণ উত্তর এই বঠকে লিখিয়। দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার 

ওষ্টাচাষ্য দায় প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই । 
এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ করা গেল তত্শ্রবণে সভাপতি প্রভৃতি যাবদীয় পগুত সম্থষ্টি- 

পূর্বক কহিলেন ন্যাম্রঞ্জ ভট্টাচাষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইপেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপন1 করাইবার 

উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মান্থলারে পারিতোধিক এবং বিদটা- 

বিদ্যোতন পত্র প্রদান করা কর্তব্য তদ্দিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানথদারে করিবেন ইত্যাদি 

স্থির হইলে এ দিবসীয় সভার বিবরণ শরবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি 

শ্বাক্ষরকরণ পূর্বক শ্বস্থানে প্রশ্থান করণোম্ুখসময়ে শ্রীধুত বাবু শ্রানাথ সর্বাপিকারী পণ্ডিত 

সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সার কর্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসন্ষ্ট হইয়াছি 

যেহেতু ধর্মসপভার এই এক প্রধান কম্ম অন্যারগু লইল ৬মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত 

হইলে পর পঙ্ডিতগণের পরীক্ষ। লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে 

প্রীক্ষ। হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। তত্পরে সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যদ্যপিও 

ধনবান ধাম্মিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের (প্রতিপালন জন্য নান। কম্মোপলক্ষে বহু ধন দান 

করিম থাকেন এজন্ডই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাসন জাজল্যমান আছে নচেৎ এককালে 

ভ্রিয়মাণ হইত যেহেতু পঞগ্ডিতগণ শ্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্বক ছাজকেই অন্নদান 

পুরঃনর অধ্যাপন। করাইতে হয় পরে ছাত্রের ক্ৃতবিদ্য হইয়! চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক 

হইয়া যথাক্ণ্রব্য করেন কিন্তু ইদানীৎ কতক গুপিন লোকের সে ব্যবহার নাই অথচ 

অধযাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই 

কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র 

পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ 

দূর হইবেক। 
পরে শ্রীধুত জয়গোপাল তর্কালক্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকাস্ত 

বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়বকর্ত! ধশ্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি 

ধন্যবাদ করিয়! শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অঙ্থনয় বিনয় বাক্যে 

সমাজকে সন্তষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা! ভঙ্গ 
হইল।"**চন্দ্রিকা। 



বগা ১৩৩৯ ] রামমাণিক্য বিদ্যালস্কার ২৩৩ 

( “সমাচার দর্পণ" ১৩ আগইঈ ১৮৩৬ । ৩* শ্রাবণ ১২৪৩) 

উদ্ধদন্ধন মৃত ব্যবস্থ। নির্ণায়ক প্ুতসভা। 

শ্রীধুত দর্পপিপ্রকাশক মহাঁশম সমীপেষু ।-- 
প্রথমে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মধাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 

উর্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিক। এক্ক নিম্পনানক ।ব্যবস্থ। চন্দ্িক। পন্ধে 

প্রকাশ করেন। 

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ প্ডিতির। তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা! প্রকাশ করেন। 
এঁ উভয় পরাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া ন্ডালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুত বাবু বামরত্ব 
রায় মহাশয় কাশীপুহের বাসাবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুরুবার সাঁয়ংকাঁসে সভ। করিয়াছিলেন। 

তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীধুত নিমাইচন্ত্র শিরোমণি শ্রীযৃত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার 

শ্রীযুক্ত শভ্ভৃচন্দ্র বাচম্পতি শ্রীযুত হরনথ তর্কভূঘণ শযুক্ত জয়গোপশ্ল তর্কালগ্কার গ্রিযুত 
রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশস্কর ম্যাম রত্র শ্রীযুত কালীনাধ শিরোমণি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ 
তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তকপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত গুজ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞ- 

লোক উপস্থিত ছিলেন। 

অনন্তর রামঞ্ুনার ম্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা কবিলেন যে কাশীনাথ তর্কানঙ্কার * মাপনি 

কি প্রমাণে ব্যবস্থ। দিয়াছেন তাহাতে তকালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়। 

পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে এ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিষ্তামণিধূত 

অগ্রিপুরাণীয় বচন বলিয়। পিখিত আছে । যথ| জলাগ্ন দ্বন্ধনাদিভেযোমরণং যদি জায়তে । 

চান্দ্রায়ণছয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোত্রবীৎ। এ বচন দেখিমা সকল পণ্ডিতের! কহিলেন 

যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্রিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত মাছে তাহাতে এ বচন 

নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কৃষ্ণনগরের বাড়ুযোরদের সংগ্রহে আছে। পরে এ 
সংগ্রহ ছুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে এ বচন মিলিল না। পুনশ্চ অর্কালঙ্কার কহিলেন 

বাঁডুষ্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়া৷ দেখা গেল তাহাতে ও পাওয়া গেল 

না। ইহাতে ধর্শসভাসম্পাদক শ্রীযৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্বালঙ্কারকে কহিলেন 

আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়! কেন বিচার করিতে আপিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা 

কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শড্ুচজ্জর 

বাচস্পতি এঁ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে স্বয়ংপদ 

* কাণীনাথ তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৮৫১ সনের ২৪এজুন তারিখের “সম্বাদ ভাশ্কর' পত্রে নিক্গোন্ধত 
বিবরণ পাওয়া বায় 

“জীধুক ভাক্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-বদ্ধমীন জেলার অস্তঃপাতি অন্থিকার খানাস্তর্গভ উপলাতি 
গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভ্টাচার্ধয মহাশয় কলিকাতা নগরীর সস্তাস্ত জীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত 
বাহাদুরের সভাপণ্গুত, হাতিবাগান নামক স্থানে তাহার চতুষ্পাঠী আছে, ভট্টীচার্ধয ন।ন। দেশীয় ছা'ত্রপণকে 
বিশিষ্ট রূপ অন্নদান পূর্বক বিদ্য'দাঁন করেন তিনি বিশ্ব বিখ্যাত এবং বিশ্বমান্য এবং পরমধার্পিক খবি বিশেষ 
তাহার নিষ্ঠাচার শিষ্ট ব্যবহার দর্শনে শ্রীযুক্ত বেলাকর সাহেব তাহাকে 'শুকদেব' কনেন,***।” 

১৮৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীনাথ তর্কালক্কারের মৃত্যু হয়। 'সমাচার চক্রক। লিখিয়াছিলেন - 
“কলকাতার হাতীবাগান প্রবাসি অদ্বতীম স্মার্থ মহামছোপাধ্যার কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভটাচাধ্য উদরাময় 

রোগে গত বুধবারে সজ্ঞানে গঙ্গ লাত করিয়াছেন, **. (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, বৃহম্পতিবার) 



২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুর্থ সংখ্যা 

নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দর 

শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন এবচন ও ইহার 
অর্থ উভয়ের মুলে ভুল স্থুল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত 

সভাস্থ পণ্ডিতের অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন উত্তর করিতে 

পারিলেন না ।-- তৎসভাস্থন্ত কস্যচিৎ কায়স্থস্য | 

€ সমাচার দর্পণ” ১ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাস্তন, ১২৪৪ ) 

মহামহিম শ্রীফুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু 1 

প্রশ্ন ।-এবখসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত হওয়াতে গৌড় বর্দ এই উভয় 

দেশে উপনয়নাদি কন্ম হইতে পারে কি ন। ইহার শান্তরনলারে অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে 
বাবস্থ। লিখিতে আজ্ঞ। হয় । 

উত্তর ।-_-এবৎসরে বুহস্পত্তির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও 
বঙ্গ এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কম্ম হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ । 

ইহাতে প্রমাণ ।__ | 

ধন্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শশ্মণাম্ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশত্ৃচন্দ্র বাচস্পততি এ 
ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তর্কভূষণ এ 
ধন্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্ক(র এ 

ধশ্ম সভাধ্যক্ষ ত্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্ররামজয় শম্মণ।ম্ 

ধন্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালক্কার শশ্মণাম্ 

ধন্ম সভাধাক্ষ শ্রশ্রীকাস্ত তক পঞ্চানন এ 

জীব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 



দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
*৮৩৫--৫৭ 

(৪) 

সংবাদ দ্িনকর 

১৮৫৪ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ দিনকর? নামে একখানি সাপ্তাহিক 

সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পরবত্তী ১৩ই মার্চ (১ ঠচত্র ১২৬০) “সংবাদ প্রভাকরঃ 

পজ্ লিখিম্াছিলেন 2-_ | 

“ নিংবাদ দ্িনকর? নামক এক অভিনব সাধ্াাহিক সংবাদ পত্র গত ১৭ ফাল্ধন সোমবার 

দিবসে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার 

মাসিক মুল্য ।০ আনা মাত্র 1” 

সমাচার সুধাবর্ষণ 

সমাচার স্ুধাবধণ” একখানি দ্বিভাবিক্ (বাংল ও নাগরী ) প্রাত্যহিক পক্ত্র; 

১৮৫৪ সনের জুন মাসে কলিকাতা বড়বাঙ্জার হইতে প্রকাশিত হয়। গুপ্ুকবির 

“সংবাদ প্রভাঁকরে? প্রকাশ £- 

“ “সম।চার স্থধাবর্ষণ নামক এক প্রাত্যহিক পত্র দেবনাগর এবং বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশারস্ত 

হইয়াছে, আমরা তাহার ৫৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ভাহাতে জাহাছি সংবাদ, 

জিনিসের দর ও অন্যান্য দেশীয় ছুই একট সংবাদ লিখিত আছে 1” * 

“সমাচার স্থধাবর্ষণ” পত্রের সম্পাদক ছিলেন--শ্যাম্হৃন্দর স্নে। ইহাতে প্রকাশিত 

একখানি পত্ত্রের শিরোনামায় আছে £--«“বিচক্ষণবর শ্রীযুত শ্ঠামস্থন্দর সেন সমাচার 

স্থধাবর্ষণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।প্ণ প্ধাহারা পারস্য ভাষার অন্গশীলন করেন 

তাহারদিগের ও ব্যবসায়ি দ্িগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আিবেক”--এই বলিয়], 

“সমাচার সুধাবর্ষণ” পত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত ।ধ 

সমাচার সধাবর্ষণ+ পত্রের ফাইল ।-_ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :--এক সংখ্যা ১২ জুন ১৮৬৮ (“১৫ বাম । ৫৩ নং')। 

কলিকাভ৭ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ২₹_-১৬ এপ্রিল ১৮৫৫ (২ বালম সংখ্য। ৩৩২) হইতে ৪ জানুক: 

১৮৫৬ 1 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম ১১৮৫৮ সনের (৫ম বাম? ) কতকগুলি সংখ্য। 
০.৮ পেশ্পাশিপপি পটাশি শোপিস এপ ৩ পপাশাপিলশপসপীপি সপ পপি পা পাপী পাশা শপপীশীস্পীশিশীশীটিশীি শি ২ নি শাক শিক পপসপেসপপসসপ পপি পিট সপ ০০ আপ ও জি পাপা পাস প1 

*৯ সংবাদ প্রভাকর, ১০ আগষ্ট ১৮৫৪ (২৭ শ্রাবগ ১২৬১)। 

+ সমাচার সুধাবর্ধণ, ২১ মে ১৮৫৫১) 

1 বঙ্গবিদ্যা গ্রকাশিকা, ৪র্থ সংখ্যা-বিজ্ঞাপন। 
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জ্ঞানবোধিনী 
১৮৫৫ সনের ঘে-জুন মাসে 'জ্ঞানবোধিনী” নামে একখানি পাঞ্ধাহিক পত্র প্রকাশিত 

হম। “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ £ 

“টজাষ্ঠ, ১২৬২ । কলিকাতা নগরে “জ্ঞানবোধিনী” পত্রিকা নামে সাপ্তাহিক পত্তিক1-.' 

গুকাশারস্ত হয়।”* 

এডুকেশন গেজেট ও সাণ্ডাহিক বার্তীবহ 

কাগজখানির নামেই প্রকাশ যে ইহা একখানি সাঞ্গাহিক সমাচার পত্র ছিল। 

ভূদেব চরিত) গ্রন্থে (১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩) প্রকাশ, “এডুকেশন গেজেটের সর্ব প্রথম সংখ্য 

৪ঠ] জুলাই ১৮৫৬ (২২শে আষাঢ় ১২৬৩) প্রকাশিত হইয়াছিল । তখন উহা ভিমাই ছুই 

ফশ্মা ছিল, কিন্ত একখণ্ড কাগজেই ছাপা হইত । বাধিক মূল্য ৩২ টাকা ছিল” 

“এডুকেশন গেজেট” প্রচারের কথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৬, ১৮ই জুলাই (৪ আাবণ ১২৬৩) 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” এইবূপ লেখেন £-- 

« “এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ভাবহ” এই অদ্ধ বার্ধাল। ও অদ্ধ ইংরাজী নামে এক 

নৃতন পত্রের ছুই সংখ্যা আমর। গত পরশ্বঃ দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি,***পত্রের নাম 

অর্ধেক বাঙ্গালা ও অর্দেক ইংরাজী হওয়াতে আমরা বিচিত্র বোধ করিলাম না, 

আমরা এই পত্র পাঠে অবগত হইলাম,ঘে বিদ্যাধ্যপনের ডেরেক্টর জেনরল সাহেবের 

বিশেন্ধ আন্কুল্যে ইহ। প্রকাশারস্ত হইয়াছে, স্ৃতর।ং ইংরাজী পুস্তকাদি বা বাঙ্গীল। 

ভাষায় অনুবাদ করণের সভার দ্বারা যেরূপ অর্থব্যয় হইতেছে, এই পন্ত্র গ্রকাশেও 

সেইরূপ অর্থ ব্যয় হইবেক, ফলতঃ এতদ্বারা বঙ্গভাষান্ুশীলনের কি উপকার দশিখেক 

তাহা আমরা এইক্ষণে অনুমান করণে অক্ষম হইলাম, কারণ লেখক মহাশয়ের! 

যে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ততত্বাবৎ স্সিদ্ধ হইবার পক্ষে অনেক গ্তিবদ্ধক ত' 

আছে, যেহেতু সংবাদ পত্র সম্পাদক্দিগের পক্ষে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞ করা 

বিধেয় নছে। 

পরস্ত প্রকাশিত ছুই পত্রে প্রতিজ্ঞ| ব্যতীত অপর যেষে বিষয় লিখিয়াছেন 

তাহার কিছুই নূতন নহেঃ ইলেক্টিক টেলিগ্রাফের বিষয় যাহা! লিখিয়াছেন তাহ 

পূর্ব্বেই পুস্তকাঁকারে প্রকাশ হইয়াছে, কলিকাঁত। ইউনিবরপিটির বিষয় কেবল 
ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, লার্ড কেনিং বাহাদুরের প্রতিমৃত্তি মুদ্রিত 

হওয়াতে পঞ্জ্রের গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার বিষম যাহা লিখিয়াছেন 

তদপেক্ষা অনেক বাহুল্য বিবরণ লার্ড সাহেবের আসিবার পূর্বে ও পরে প্রায় 

সকল সংবাদ পত্রেই প্রকাশ হইয়াছে ।” 
“এডুকেশন গেজেট” প্রথমে সরকারী পত্র ছিল। শিক্ষ-বিভাগের হজসন প্র্যাট 

* “সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল 
১৮৫৬) | 
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সাহেবের প্রতিপোষকতায় ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই (১ শ্রাবণ 

১২৬৮) তারিখের “সোমপ্রকাখ” পত্রে প্রকাশিত নিশ্নোদ্ধত বিবরণ হইতে এএডুকেশন 

গেঙ্দেট, সন্বদ্ধে অনেক কথ। জান। যাইবে 2 

«এডুকেশন গেজেটের বর্ষবুদ্ধি।_গত ২২এ আষাঢের এডুকেশন গেজেটের এক স্থলে 

এ পত্রের বর্ষবৃদ্ধি সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ লিখিত দৃষ্ট হইল। তদ্র্শনে এতৎ সংক্রান্ত 

কিঞিঃৎ সবিস্তর বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

এডুকেশন গেজেট ১৮৫৬ থৃঃ অব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে 

ইহার বয়ঃক্রম ষ্ঠ বর্ষ হইয়াছে । জন্মাবধিই ইহ! গবর্ণমেন্ট লালিত ও প্রতিপালিত 

হইয়া আপিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিতাবায় নির্ববাহার্থ মাসে মাসে ২০০ টাকা 

প্রদান করিয়া থাকেন ।**" 

হজসনপ্রাট সাহেব যতদিন এদেশে ছিলেন তিনি সাধ্যাগ্গবূপ উহার প্রত্তি- 

পোষকতা করেন । তাহার যত্তেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্দারা বাঙলাভাষার 

উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা আছে, তছুপায় সংঘটনে তাহার অণুমাত্র চেষ্টার 

ক্রি ছিল না।."-” 

এডুকেশন গেজেট, পত্রের প্রথম সম্পাদক-_ওর্রায়েন শ্মিথ। তিনি নামে সম্পাদক 

হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কাধ্য নির্বাহ করিতেন কবি রঙ্গলাল বন্দেযোপাধ্যায়। 

«সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশ £-- 

“ভাত, ১২৩৭ 1.-,এডুকেসন গেজেট সম্পাৎক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীর সধনী 

বিছ্ি।” নায়ী একথানি বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন ।”* 

্বাস্থ্যহানি ঘটায় স্মিথ সাহেব “এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদকের পদ ত্যাগ 

করেন; ঠাহার স্থালে ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে প্রোসিডেন্দী কলেজের তৎকানীন ইংরেজী - 

সাহিত্যের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। “বেঙগলী” পত্রে প্রকাশ £- 

16085 0/ 5195, 11970), 4101 10.--৮$০ ৮79 11700121000. 61156 21) 001059610001700 

০৫ ছা, ভা. 0. 3.917161৮5 ৮151706 0]) 009 99006018181) 0609 42260212998 

(09426146০00. 000810% 07 11] 1797101, 13000917921 (91001100002 

(01017017010 4১১35150206 1১790955091 07121080151) 14601800000 2৮019 

1১651097709 0:01168৩, 1708 19991) 1700৩ 611697 গ+ 

কিন্তু ব্রহ্গমোহন মল্লিক মহাশয়ের স্মতিকথা-পাঠে জানা যাইতেছে যে প্যারীচরণ 

সরকার মহাশয় সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্বে কিছুদিন কানাইলাল পাইন ও ব্রক্মমোহন 

মল্লিক যথাক্রমে এডুকেশন গেজেট" পরিচালনা করিয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় 

বলিয়াছেন £-- 

«তখন কলিকাতায় 'এডুকেশন গেজেট” ওক্রায়ান্ স্মিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত 

হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্মিথ সাহেব 

* সংবাদ প্রভাকর, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ (২ আশ্বিন ১২৬৭ )। 

11716 1)87800166 107 1011) 21, 1860. 
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বিলাঁত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা- 
পরিচাঁলনের ভার ন্স্ত হইল। আমি তাহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত 

লিখিতে আরম্ভ করিলাম 1-." 
হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে 

প্রায়ই আদিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে 

গেল; তিনি ছাড়িয়৷ দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন |... 
বন্ধিম বাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে । বঙ্কিম 

বাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন 

গেজেটে লিখিতেন। ..( পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পধ্যায়, পৃ. ৫৮-৬০ ) 

প্যারীচরণ সরকারের পর ১৮৬৮ মনের ডিসেম্বর মাসে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
( তৎকালে স্থুল-ইন্স্পেকটার ) এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন। "ভূদ্দেব 
চরিত” ( ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪২ ) পাঠে জান! যায়, ভূদেব বাবুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 
এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ--৪ ভিসেঙ্গর ১৮৬৮।  গবন্মেট ভূদেব 

বাবুকে পত্রিকাখানির সর্বন্বত্ব দান করেন। এডুকেশন গেজেট, এখনও নিয়মিত 

ভ'বে প্রকাশিত হইতেছে । 

'এডুকেশন গেজেট ও সাঞ্চাহিক বার্ভাবহ” পত্রের ফাইল ।_- 
ব্রিটিশ মিউজিয়ম £-- ১৮৫৮-৫৯ সনের কয়েকখানি সংখ্যা । 

এডুকেশন গেজেট আপিন 2- ১৮৬৮ সন হইতে আজ পর্যন্ত । 

হিন্দুরত্ব কমলাকর 

হিন্দুরত্ব কমলাকর? একখানি সাপ্তাহিক পত্র! উহার প্রথম সংখ্য। প্রকীশিত হয় 

১৮৫৭ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি (৪ ফান্তন ১২৬৩) তারিখে । দসম্বাদ ভাক্কর” ও 'সঙ্ধাদ 

রসরাজ” পত্রের পরিচালক পণ্ডিত গৌরীশস্কর তকবাগীশ ( গুড়গুড়ে ভটু্চাষ ) এই 

সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ! “সম্বাদ রসরাজ+ পন্মের প্রকাশ রহিত করিয়া * গৌরীশস্কর 
তর্কবাগীশ “হিন্বুরত্ব কমলাকর, প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফাল্তন ১২৬৩) 

তারিখে “সমাচার চক্দ্রিকা” (তৎ্কালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পার্দিত) লিখিম়্াছিলেন-_ 

“হিন্দুরত্ব কমলাকর ।__পাঠক মহাশয়ের! জ্ঞাত আছেন যে “রসরাঁজ+ পত্রে কেবল দেশীয় 

মহামহিমদ্িগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে এ্রপত্্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটে২ সধর্্সী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে 

পক পি াসোপ্পিসসপ রব স্পা পপ শপাসপসপপপস্পাশিপ পিপি 

ক আমি ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধে ( ১ম সংখ্যা, ১৩৩৯) 'সম্বাদ রসরাজ” পত্রের প্রকীশকাল “ডিসেম্বর 
১৮৩৯ সন” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছিলাম ঃ কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তারিখটি হইবে ২৯এ নবেম্বর ১৮৩৯ । ১৮৫৭ সনের 
৫ই ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চজ্জ্রিক, লিখিক়্াছিলেন ₹₹_ 

“রসরাজের মুণ্পাৎ।--জগদ্বঞ্চক বিখ নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নাম। ষে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্ধয় অন্তর 
নগ্বরে প্রকাশ হইতেছিল অতঃপর %ত ২১ মাঘ সৌমবাঁসরে কমল করে তাহার মুগুপাৎ হইয়াছে, এ স্বৃণিত 
পত্র সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ জন হুইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম লোৌকদিগের কেবল প্লানী 
নিদ্দাবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগতৈরী হইয়াছিল**' 1১ 
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উৎসন্নপ্রো্সন্ন দিতে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, কিন্ত ব্রাঙ্গণ বধ করিতে কোন 

হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকুঞ্ণ বাহাছুর ভট্টাচার্যাকে ডাকিয়া 

“রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন, রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস 

নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্ধন দ্রিবসে "রসরাজ 

পরিবর্তে “হিন্দুরত্ব কমলাকর” নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচাধা 

এইক্ষণে হিন্দু হইলেন না হইয়াই বা! কি করেন:*। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাষ্য প্রায়শ্চিত্ত 
ক্বরূপ যাহ। লিখিয়াছেন আমর। নিম্নে তাহ! গ্রহণ করিলাম । 

সর্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন ।--ধন্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞপনে 

দৃষ্টি রোপণ করুন; উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল 

কাল ধশ্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধম্মদেহে 

শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাক্ছ্ে 
রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাহারা হিন্দু ধন্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া 
হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধশ্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার ন্বস্তযয়ন 

করেন, ইহাতে হিন্দু ধশ্ম ভুর্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শাস্ত স্বভাব 

হিন্দুগণ রাজ্াজ্ঞ। গরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্মের দুর্বলতায় কেবল 

মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী 

সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার 

করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্তবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে 

আমর! “হিন্দু রত্ব কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম পক্ষের 

পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব সাধারণ ধশ্ম পরায়ূণ হিন্দু মহাশয়গণ এই 

অস্ত্রকে ব্রন্গান্ত্র জ্ঞানে রক্ষ। করুন) ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্ধ মুদ্র। 

মাত্র, সর্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়ের! সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে 
এক বৎসর মধ্যেই আমর! সপ্তাহে বারত্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি 

মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম বিষয়ে 
ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্বকমলাকর সম্পাদকানাং।” 

“£হিন্দুরত্ব কমলাকর"' পত্রের ফাইল ।-_. 

হয়। 

ব্রিটিশ মিটজিয়ম £₹--১৮৫৮-৫৯ সনের কতকগুলি সংখ্যা । ১৩৩৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা “ভারতবর্ষে 
শ্রীধুত জয়স্তকুমার দাসগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । 

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র 

রসার্ণৰ 

১৮৫৪ সনের জানুয়ারি (1) মাসে “রসার্ণব নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত 

“সংবাদ প্রভাঁকরে' প্রকাশ 

৩২ 



২৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ চতুর্থ সংখা। 

“মাঘ, ১২৬* | : বাবু রাধামাধব মিত্র কর্তৃক রসার্ণৰ নামে /০ মুল্যে এক মানিক পুস্তক 

প্রকাশ আরস্ত হয়।” * 

ধর্ম মর্ম প্রকাশিকা। 

১৮৫৪ সনের মে () মাসে এই মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পরবন্তাঁ ১১ই 

জুলাই (২৮ আবাঢ় ১২৬১ ) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে+ লিখিয়াছিলেন £- 

কা ন্নগর নিবানি শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধশ্ম মর্ম প্রকাশিকা 

নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারস্ত করিয়াছেন, তাহার ছুই সংখ্। আমরা 

প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধশ্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই এ পত্রের 

প্রধান উদ্োশ্য,**:।৮ 

কিন্তু এই পত্রিকাখানি সর্বপ্রথম ১৮৫ সনের মাঝামাঝি অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত 

হয় বলিয়া মনে হইতেছে । ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসে “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশিত 

গুপ্ত-কবির সংবাদপত্রের ইতিবুত্তেও দেখিতেছি যে ধশ্দশ মন্ম প্রকাশিকা «“কোন্নগর 

ধশ্মসভার মুখপত্র” ছিল। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন £__ 

“সন ১২৫৭ সাল।""*ধন্মমন্ম প্রকাশিকা_কোন্নগরের ধর্মসভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

স্থিতিকাল--কয়েক সংখ্য। ।”্ণ* 

সম্ভবতঃ এই মাসিক পত্রধানির সম্পর্কেই “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৮৫০ সনের ২৯এ 

জুলাই (১৫ শ্রাবণ ১২৫৭) তারিখে লিখিয়াছিলেন £-_- 
“কোপণনগরস্থ ধন্মমর্দ প্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ 

সম্পাদক কতৃক অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমর পাঠ করিয়া দেখিলাম” 

মাসিক পত্রিকা 

১৮৫৪ সনের আগষ্ট মাসে "মাসিক পত্রিকা” প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক 

ছিলেন-_প্যারীষ্টাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। 

“মাসিক পঞ্িকা”র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় আছে £__ 

«মাসিক পত্রিকা নং ১। বাং তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬১। ইং তাং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪। 

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্তে ছাপা হইতেছে, ষে ভাষায় 
'আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তী। হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। 

বিজ্ঞ পণ্ডিতের। পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু ত্তাহাদ্িগের নিমিত্তে এই পত্রিক। 

লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশক হইবেক, তাহার মূল্য 

এক আন। মাত্র ।” 

৬ ”১২৬ সালের মাথ, মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”-_ সংবাদ প্রভীকর, ১ ফান্ধন ১২৬* (১১ 
ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪ )। 

1 নবলীবন--জাবাদ, ১২৯৩। 
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“মাসিক পত্রিকা? তিন বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়; ইহাতেই প্যারীচাদের 

“আলালের ঘরের দুলাল” ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

“মাসিক পন্দিকা”র ফাইল ।-- 

ড্র প্রীহ্বশীলকুমাঁর দে £-_-১ম বৎসরের সম্পূর্ণ ফাইল, এবং ২য় বৎসরের দুই-তিন সংখ্যা । 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ £__ প্রথম বর্ষের ১*ম সংখা; দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা এবং তৃতীয় বর্ষের ১১শ সংখ্যা। 

প্রকৃত মুদগর 

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে 'প্ররুত মুদগর” নামে এক আনা মূল্যের একখানি মাসিক 

পত্র প্রকাশিত হয়। “মাসিক পত্রিকার বিপক্ষত: করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। 

গুপ্ত-কবি ১৮৫৪ সনের ৩০এ নবেম্বর ( ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬১) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, 

লিখিয়াছিলেন £__ 

* প্রকৃত মুদগর+ ই ত্যভিধেয় এক ক্ষুপ্রাকার মাসিক পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি 
তাহার ভাষা লেখ! উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনব মালিক পত্রিকার বিরুদ্ধে 

লেখনী সঞ্চালন করাই সম্পাদকের অভিপ্রায়ঃ ফলতঃ এইব্প বাদাচুবাদে দেশের 

কি উপকার তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। মাসিক পাজ্রকা 

লেখকেরা এতদ্েশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার প্রতিকূলে অনেক অভিপ্রায় 
লিখিয়াছেন, এ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ 

হইতেছে তখন তাহাতে একেবারে সাহেবি অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় 

না একথ। অতিশয় ষথার্থ বটে, কিন্ত এ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরই সাহেবি 

মেজাজ ও তাহারদ্িগের লেখাতেও সাহেবি গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে মুদগর 

প্রকাশকের একেবারে কটুক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া বস! উচিত হয় না," 

এই প্ররুত মুদগরের মূল্য /০ এক আনা মাত্র," 1৮ 

প্রকৃত মুদগর+ পত্রের ফাইল ।-_ 

_. ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর £-_"সংখ্যা ২। ১৬ পৌষ ১২৬১। ইংরাজি ৩* ডিসেম্বর 
১৮৫৪ শনিবার ।” 

সিদ্ধান্ত দর্পণ 

১৮৫৫ সনের মাচ্চ মাসে “সিদ্ধান্ত দর্পণ” নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার 

প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধত “বিজ্ঞাপন”টি দেখিতেছি 2-- 

“বর্তমানে এতদ্দেশে অনেকানেক মাসিক সাধাহিক দৈনিক প্রভৃতি নান। দিগদেশীয় সমাচার 

পরিষ্থুরিত ও নীতি বিষয়ক প্রস্তাবিত পত্র সকল প্রকাশ হুইয়৷ এতদ্দেশের অনেক 

অর্জটানাদ্ধকাঁর দুরিকৃত হইতেছে অতএব এই মহোপকার বিষয়ের ষত উন্নতি 

হইবেক দেশের ততই মঙ্গলোক্পতির সম্ভাবনা এতদর্থে আমরা! কতিপয় ব্যক্তি একজ 

হইয়া এই “সিদ্ধান্ত দর্পণ নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণে তি 

হইলাম.'' | জ্ীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নির্ধধাহক |” 



২৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ চতুর্থ সংখ্যা 

“সিদ্ধান্ত দর্পণ” পত্রের ফাইল £_ 
. ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর 2-_-১ম সংখ্য। “১০ চেত্র ১২৬১ । ইংরাজী ২২ মার্চ ১৮৫৫1 

বিদ্যোও্সাহিনী পত্রিক। 
১৮৫৫ সনের এপ্রিল মাসে 'বিদ্যোৎ্সাহিন্নী পঞ্জিকা” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা 

প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ । তখন অবশ্য 

তাহার বয়ল মাত্র ১৬ বৎসর ।* «বিদ্যোত্সাহিনী পন্ভ্রিক” সিংহ-মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 

বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। ১৮৫৫ স্ন্র ৫ই জুন (২৩ জ্ষ্ঠ ১২৬২ ) তারিখের 

“সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রে প্রকাশিত নিষ্রোদ্ধত অংশ পাঠে 'বিদ্যোৎ্সাহিনী পত্রিকা*্র 

প্রকাশকাল জানা যাইবে £ 

বিদ্োোৎ সাহিনী সভ। ।--বিদেযোৎ সাহিনী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমর প্রাপ্ত হইয়াছি 

তাহাতে এদেশের বাল্য বিবাহ কোলীন্ত মধ্যাদা, চঞ্চল স্বভাব এবং বিজাতীয় 

রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা এই কয়েকটী বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট 

ভাষায় লিখিত হইয়াছে, বিদ্যোৎ সাহিনী সভার অধীনে প্রতিমাসে এ পত্রিকা! 

প্রকাশ হয় যুগলসেতু নিবাসি সর্গবাসি ৬নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের স্থুশীল পুক্র 

শ্রীমান বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহের বিশেষ উৎসাহ এ সভা স্থাপিত হইয়াছে, সভ্যেরা 

বিনামুলো এ পত্রিক! সকলকে বিতরণ করেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ নবিন বয়েসে 

জাতীয় ভাষাঙ্গশীলনে এরূপ অঙ্গরাগী হওয়াতে আমরা অতিশয় সস্তোষ প্রাপ্ত 
হইলাম ।* 

পাদ্দরি লঙের বাংল! পুস্তকের তালিকাতেও “বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার এইক্ধপ 
উল্লেখ আছে £__- 

4296. 7127/521/17/ /2217710১ 1001000]5, 10:9১ 1 2005 9817 ০১ 18555 009895৪-,শ 

কিন্তু শ্রীযুত মন্সথনাঁথ ঘোষ তাহার রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী ও বাংলা জীবনীতে 
“বিদ্যোত্সাহিনী পান্রিকা"র সন্ধান দিতে পারেন নাই । 

ববার্তী বহু 
“বঙ্গবার্তীবহ” নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৫৫ সনের মে-জুন মাসে প্রকাশিত 

হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ £-- 

* কালীপ্রদন্ন সিংহের সঠিক জন্মকাল এতদিন আমাদের জান। ছিল না, এমন কি তাহার চরিতকার 
জ্ীযুত মন্মধনাথ ঘোষ মহাশযর়ও এই সংবাদ দিতে পারেন নাই । কালীপ্রসম্ত্রের জন্ম ষে ১৮৪* সনের প্রারস্তে__ 
১৮৪১ সনে নয়__তাহ। ১৮৪৯, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের “দি ক)ালকাট। কুরীর়র? নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রে 
প্রকাশিত নিষ্গোদ্ধভ অংশ-পাঠে জানা যাইবে £-- 

(00720819690 107 075 08100669 0007197) 
[৯৪60]. 10 09100780101 01, 079 1310৮ :0 2 61011014936 01616 & 99198 01 

[90601198 00110918090 2 06 1591097০901. 13৯1১০9০, 00001901917), %% 107:989%0000, 
10 00161078110 01 1010 101101) 01 1019 36 01110, 81005 আ1)10]) 600 01209. 1909) 
11099 ০9 2 18709 259910)1012£9 01 0905০ £906190790 800. 10701938003 06 92090শ৮ 
[01590106 00 079 :09098107;. 679 001]797 অ০:9 1191)]5 £01790 অঃ) 00৪ 11009105 
1063:101100810005 01 0119 1021001)011015, 200 09 15027 ৬108 09 %8109019 10198917069 01 
(08911170979 19178 ৬13, ০6০42072117. 

শী 10089 10658029156 0766190%6 ০7 71767/0018 777০779 61855), 7. 66. 



বঙ্গাব্দ *০০€ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৪৩ 

“জাট্ট, ১২৬২ 1.".ভবানীপুরে 'ঙ্গবার্তাবহ" নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশারভ হয় ।” * 

সর্ব্বার্থ পুর্ণচজ্র 

'সর্ববার্থ পূর্ণচন্দ্র' একখানি মাসিক পত্র। আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের অন্বৈতচরণ 
আড্য ইহার সম্পাদক ।শ ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসে সংবাদ পূর্ণচন্দ্োদয় যন্ত্রালয় হইতে 

ইহা প্রকাশিত হয়। “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ £__ 
“আষাঢ়, ১২৬২ 1 “সর্ববার্থ পূর্ণচন্দ্র নামক এক অভিনব মাসিক পত্র প্রকাশ হয় 1” 

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবতরণিকা"র নিষ্বোদ্ধত অংশ-পাঠে পত্রিকা-প্রচারের 
উদ্দেশ্য বুঝ! যাইবে £-_ 

“..-আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে 

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র নামে এই মাসিক পত্তিক! প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম । এই পত্ত্রীতে 

এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শান্ত্র এবং কাব্য নাটক তথা নীতিশাস্ত্রা্দির পুস্তক 

হইতে কিঞ্চিৎ২ ক্রমশ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতস্তিনর 

পারসীক ও ইংরাঁজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রস্ত হইতে বিবিধ ইতিহাস 

উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে সময়ে যে২ অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্ধিষয়ক পুস্তক চয় 
হইতেও অন্থবাদ পূর্বক কিছুং সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব। অপর 
উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ক্রুটি হইবে না, আর 

যে২ বিষয়ের আলোচন। করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্ধ সাধারণের বুদ্ধি পথে 

উদ্দিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের 

মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর যাহাতে হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়েই সে 

সকল বিষয়েরও আলোচনায় উপেক্ষা করা যাইবেক না। 

এই “সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশ 

হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না,"..এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে 

চারি আন] দিতে হইবে 1১*** 

*সর্ববার্থ পুর্ণচন্দ্র সর্বসমেত ৩৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে সংখ্যাগ্ডলি 

নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। 

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ 

এপ্রিল ১৮৫৬)। 

+ ১৮৭৩ সনের প্রারভ্ভে অদ্বৈতবাবুর মৃত্যু হয়। তাহার পরলোকগমনে “ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন ৫ 
[096,015 [56159 70011191196,-- 5 7907০% 00 17687 01 879 09860, 00200 

9186939 01 079 17991, 9 00958 811709 01 3%0 4010 01005 4005. 009 আ9!11- 

10701], [00160 01 016 1৮770 07৮৮777০8/. [7০ 9৪ 009 01 00৪ 71010109678 20 79059 

70000911900, 10 110910070, 20 অ])101, 109 93 20 9200996 01109 01] 009 009 01 1019 

09901.) (216 77201297718 [0 890. 26, 1873). 

1 “পন ১২৬২ সালের সমুদ্ধয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” _সংবাছ্ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল 
১৮৫৬ )। 



:৪88 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ চতুর্থ সংখ্যা 

“সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রের ফাইল ।__ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ £- সম্পূর্ণ ফাইল । 

বঙ্গবিদ্য। প্রকাশিক। পত্রিকা 

১৮৫৫ সনের সেপ্টেঞ্র (?) মায়ে “বঙ্গবিদ্য। প্রকাশিকা পত্রিকা” মাসিক আকারে 

প্রথম প্রকাশিত হয় । সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশ ১ 

“আশ্বিন, ১২৬২। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পাত্রক? প্রকাশারস্ত 

তয় ৮৯ 

পরিচালকগণের প্রকাশিত পবজ্ঞাপনেগর নিম্নোদ্ধত অংশ হইতে পাঁত্রক! প্রচারের 

উদ্দেশ্ট বুঝা! যাইবে £-- 

“***যে সমস্ত পত্রী প্রচলিত আছে সর্বসাধারণে তন্মুলা প্রদান করিতে প্রায় সক্ষম হয়না 

এক বা অর্ধ মুদ্রা মূল্যের প্রাত্যহিক পত্র গ্রহণ করিতেও অনেকে বিমুখ হয় 

অতএব সকল লোকের হ্ুলভ নিমিত্ত “বঙ্গবিদা। প্রকাশিকা” নামে একখানি 

মাসিক পত্রী প্রকটন করা গিয়াছে। এই পত্্রীতে নীতি বিদ্যাশিক্ষা, বাণিজ্য 

ইত্যাদ বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ এবং যে সমশ্তড বিষয়ের আন্দোলনে জ্ঞান 

ও স্বভাব বৃদ্ধি এবং সাধারণোপকার সম্ভাবনা তাহার সংক্ষেপ বর্ণন থাকিবেক। 

আপাতত অকুটেবো পরিমাণের ষোড়শ পুষ্টে প্রত্যেক সংখ্যা প্রকাশ হইবে 

মূল্য সংখ্য প্রতি এক আনা মাত্র ।” 

শ্রীধূত নরেন্দ্রনাথ লাহ। “ন্বপর্ণবণিকৃ সম্বাচাঁর* পত্রে (৫ম-৮ম বধ) “বঙ্গবিদ্যা 

প্রকাশিকা পত্রিকা” সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচন। করিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধ-পাঠে জানা 

যায়, “বঙ্গবিদ্য। প্রকাশিকা পক্তিক* পরবর্তী কালে পাক্ষিক ও শেষে দৈনিকে পরিণত 

হইয়াছিল । 

“বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার ফাইল ।__ 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ £- প্রথম তিন বর্ধ জেসম্পূর্ণ। | 

ডক্টর রাঁমদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :--২য়__৪র্থ বর্ষ (অসম্পূর্ণ) । 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম 2 _প্রথম দ্বাদশ সংখ।1। 

মর্ম ধুরন্ধর 

১৮৫৬ সনের জাুয়ারি (1) মাসে “মন ধুরদ্ধর” প্রকাশিত হয়। ইহা মাসিক পত্র। 
সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ ১ 

“মাঘ, ১২৬২।***নমন্ম ধুরদ্ধর” নামে এক মাসিক পত্রিক! প্রকাশ হয়।”শ, 

ক “সন ১২৬২ সালের সমুদ্র ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” - সংবাধ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল 
১৮৫৬)। 

+”সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”- সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল 
১৮৫৬ )। 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ | দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৪৫ 

সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা 
১৮৫৬ মনের মে (1) মাসে “সত্য জ্ঞানপঞ্চারণী পত্ত্িকা* নামে একখানি মাসিক 

পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ২৯এ মে (১৭ জ্যষ্ট ১২৬৩) তারিখে গ্প্ত-কবি 
'সংবাদ প্রভাকরে+ লিখিয়াছিলেন £ -- 

নত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা” নামে একপানি মানিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত 

হইয়াছি তাহা ভবানীপুবস্থ হিন্দু পেটরিয়াট যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াভে, তৎ-সম্পাদ ক 

মহাশম্ন যে একটি প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যদাপি যথ। নিয়মে তণ্তাব প্রতিপালন 

করিতে পারেন তবে এ পত্তিকা সাধারণ বিদ্যান্থরাগি ব্যক্তিদিগের পরম আদরণীম! 

হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, পরন্ত এই প্রথম সংখ্যক পত্রিকায় যে কয়েকটি বিষয় 

লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, লেখা প্রণালী সিদ্ধ হইয়াছে 

বটে, কিন্ত আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলে সাধারণের পাঠোপযোগি হইতে পারে, 

যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে এই পত্রিক। চিরগায়িনী 

হইয়া তাহার পরম প্রেমময় সত্যজ্ঞান বিষয়ে সকলের চিত্তাবকধণ করুন ।” 

১] 

'সত্য জ্ঞানসঞ্চাবিণী পত্রিকা'র ফাইল।__ 
ব্রিটিশ মিউজিয়ম £__৩য় খণ্ড, ২৭ ও ৩৬ সংখ্যা (১৮৫৮ সন)। 

অকরুণোর্য় 

'অরুণো দয় একখানি পাক্ষিক পত্র; ১৮৫৬ সনের আগঞ্ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৬, ৫ই আগষ্ট ( ২২ শ্রাবণ ১২৬৩) গুপ্ত-কি “সংবাদ প্রভাকরে" লিখিয়াছিলেন £-- 

“সদ্ধিদ্বান শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লালবিহারি দের প্রণীত অরুণোদয় নামক পত্রের প্রথম সংখ্যা 

পূর্বগত দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পত্র পক্ষান্তে সম্বাদ ভাস্কর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ 

ক্ু্রাকারে প্রকাশ হইবেক»...এঁ পত্রের মঙ্গলাচরণ নিক্নভাগে গ্রহণ করিলাম, -' | 

“মঙগলাচরণ।-_সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে পূর্ববাপেক্ষা এইক্ষণে 

বঙ্গদেশে বহুবিধ বিদ্যার অনুশীলন বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাবার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি 

হইতেছে, যে জ্ঞান পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অবস্থিতি করিত সেই 

জ্ঞান অধুনা সর্বসাধারণ ভ্রনগণ মধ্যে বিস্তীণ হইতেছে । পূর্বেবে গৌড়ীয় ভাষাতে 

প্রায় একখানিও পুস্তক ছিল না, এক্ষণে এ ভাষায় সহম্্ পুস্তক প্রণীত হইতেছে। 

পূর্বেব সমাচার পত্রিকার নাম গন্ধও ছিল না, অধুনা অনেকানেক মাসিক পাক্ষিক, 

সাপ্তাহিক এবং প্রাত্যহিক পত্রিকা প্রকটিত হইতেছে, বস্ততঃ সর্বসাধারণের 

বিদ্যালোচনার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইলেই ভূরি ভূরি পুস্তক ও সম্বাদ পত্রিক! 

প্রকাশ হওয়া সম্ভবনীয় বটে। কিন্তু যদি এইক্ষণে গৌড়ীয় ভাষাতে বহুবিধ 

বৈষয়িক সমাচার ঘটিত পত্ত্রিক প্রকাশিত হইয়া থাকে, তথাচ পরমার্থ ঘটিত 

অর্থাৎ সত্যধশ্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদানক্ষম পত্রিকা ছুলভ, ফলতঃ নানাবিধ বৈষয়িক ও 

সাংসারিক জ্ঞানাহ্ুশীলন প্রচুররূপে থাকিলেও সত্য ধর্ম জ্ঞানের আলোচন৷ ন৷ 



২১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিক। [ চতুর্থ সংখ্যা 

থাকিলে কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবন নাই, অতএব এতৎ নৃতন পত্রিকা 

কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্তাদিতে পূরিত না হুইয়! সতা 
ধশ্ম অর্থাৎ গ্রীষ্টীয়ান ধন্ম-সথচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ ঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কত 

ইহইবে। | 

অপর আধুনিক পুস্তক ও সম্বাদ পত্র সকলেতে অনেকানেক কঠিন ও কঠোর 
শব্দের প্রয়োগ দেখ। যায়, এবং এরপ ছুব্ধহ বাক্য প্রণালী জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পক্ষে 

বিনোদজনক হইলেও আমর! কেবল স্থকোম্ল ও সুগম ভাষাকে অবলম্বন করিয়। 

ইষ্টসাধন করিব, যেহেতুক আমাদের এই নূতন পত্রিকা কি পণ্ডিত কি অপগ্ডিত 
সকলেরি উপকারার্থে প্রকাশিত হইতেছে। 

জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিক। পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি মাসে দুইবার 

প্রকাশ পাইবে এবং ইহার প্রতে)ক সংখ্যার মুলা এক আনা অথবা অগ্রে প্রদান 

করিলে বাধিক মুল্য ১ টাকা নির্ধারিত হইল |**** 

পত্রিকাখানি সচিত্র । ইহা **শ্রীরামপুরের তমোহর” যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ গ্রীষ্টীয়ান 

ট্রাক সোসাইটির কারণ) শ্রীযুত জে এচ. পিটস' সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত” হইত। 
লাঁলবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। 

“অরুণোদয়” পত্রের ফাইল ।-- 
বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিধৎ £-দ্বিতীয় থণ্ড ৪র্থ সংখ্যা (১৫ সেপেম্বর ১৮৫৭) হইতে তৃতীয় খণ্ড ১৫ নবেম্বর 

১৮৫৮ পধ্যস্ত। 

ব্রিটিশ মিউজিয়ম 2-দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনেকগুলি সংখ)]1। 

সর্ধবতত্ব প্রকাশিকা। 

এই মাসিক পাঁত্রকাখানি ১৮৫৬ সনের জুলাই (1) মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, 

৬ই আগষ্ট ( ২৩ শ্রাবণ ১২৬৩ ) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন £-_ 

« *সর্ব তত্ব প্রকাশিকা” অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি 

দেযোতক মাসিক পত্রিকা । ইতাভিত্য় এক খানি নৃতন পত্রিকা আমর! প্রাপ্ত 

হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা 
গ্রকাশকগণ ঘে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে 

হইবেক, যেহেতু তাহাতে সসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিফাররূপে অভিপ্রায় 
সকল ব্যক্ত হওয়াতে এঁ পত্রিক। সর্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 

কুতর্ক-দমন+ নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ববোকষ্ট হইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ 

দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহ! সাধুরগুন পত্রে 
প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি ষে এই 
সর্বতত্ব প্রকাশিক1 পত্তিক। অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া! সকলকে সকল প্রকার 

তত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়। তাহার অনির্বচনীয় করুণ! সর্ধবক্ প্রকাশ করুক ।” 



বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ২৪৭ 

অদ্বয়তত্বপ্রদশিক পত্রিক। 

১৮৫৬ সনের অক্টোবর (1) মাসে “শ্রীশ্রীভাগবতী সভার অছন্নতত্বপ্রদশি ক পত্রিকা” 

প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পুস্তকের প্রথম সংখ্যার তারিখ-_কান্তিক, ১২৬) 

আখ্যাপত্রে আছে :-_প্শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদাস্তবাগীশ ভট্টাচার্য কতক সংগৃহীত হইয়া ।” 
প্রথম সংখ|ার *বিজ্ঞাপন* হইতে কিয়দ্দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £_- 

“*** এতৎ পত্তিকার মুখ্য প্রয়োজন “সম্বন্ধতত্ব” স্বরূপশক্তিমদ দ্বয়জ্ঞানতত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবাণ্ 

অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলা বিশিষ্ট নরারুতি পূর্ণক্রহ্ধ । 

«“অভিধেয়তত্ব* তদ্রাগানুগা ভক্তি । প্ররয়োজনতত্ব* ব্রজবাসি জনান্ুগত প্রীত্যন্থগত 

ল্লীতি । ইহ! শ্রতিস্বতান্ুগত যুক্তি দ্বারা লিখিত হইবেক।.-.এই পত্রিকায় তত্বসন্বস্থীয় 
লিপি ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় লিখিত হইবে ন।।***গ্রাহকগণ সমীপে মাসিক পত্রিকার 

মূল্য ।* চারি আনা পরিগৃহীত হইবেক |". 
কলিকাত। । 

জানবাজার গোয়ালটুলি শ্রদ্ধারকানাথ হোড়, ও শ্রীমপুক্ছদন সরকার 
কার্তিক, সন ১২৬৩। সম্পাদক 1” 

£অদ্থয়তব প্রদর্শিক! পত্রিকা'র ফাইল ।-_ 
রাজ রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি £-- প্রথম দুই-তিন বর্ধ। 

বিজ্ঞানমিহিরোদয় 

১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে (১২৬৪ গালের টেবশাখের প্রথমাবধি ) “বিজ্ঞান- 

মিহিরোদয়” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। -৮৫৭, ১৮ই এপ্প্রিল (৭ ঠবশাখ, 

১২৬৪ ) তারিখে গুপ্ত-কবি “সংবাদ প্রভাকরে” লিখিয়াছিলেন £-- 

“শ্রীরামপুরের তমোহর ঘষ্্ালম্ম হইতে কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্্র দে চৌধুরীর 

সহায়তায় ঠবশাখ মাস হইতে বিজ্ঞানমিহিরোদয় নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির 

করিতেছেন |” 

*বিজ্ঞানমিহিরো দয়” পত্রের ফাইল ।__ 
ডষ্টর রাঁদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর £--"২য় সংখা, ১ম খণ্ড, ১২৬৪, ২ জ্যেষ্উ, গুরুবার ।') 

২জশ্রকাশিত সাময়িক পত্র 
১। সংবাদ চার্চজ্ঞোদয় 

এই নাষের একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। 

কিন্ত কাগজধানি শেষ-পর্যযস্ত বাহির হয় নাই বলিয়। মনে হয়। 

৬৩৩) 



২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ চতুর্থ সংখ্য। 

১৮৫৬ সনের ৮ই নবেম্বর (২৪ কান্তিক, ১২৬৩) তারিখে সংবাদ প্রভাকর, 

লিখিয়াছিলেন 2-- 

“আমর? পুর্বের্ধ লিখিয়াচিলাম যে সংবাদ চারুচজ্দ্রোদয় নামে একথানি সাপ্তাহিক সংবাদ পঞ্জ এতম্নগরে 
কোন বিদ্যানুরাগি যুবক কর্তৃক প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমর তাহার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়। 
নিগ্নভীগে প্রকাশ করিলাম, কোন্ দিবলাবধি এ পত্র প্রকাশারস্ত হইবেক তাহ এ পধ্যন্ত নির্ধারিত 
হয় নাই, বোধ হয় শতাধিক লোকের স্বাক্ষর ন1 হইলে প্রকাশক পত্র প্রকাশে সাহসিক হইবেন না। 

"সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়। 

অনুষ্ঠান পত্র। 

»১*আমরা বর্তমান সমঘ্নকে উত্তম সময় বিবেচন। করিয়া সংবাদ “চারুচন্দ্ে দয়” নামে একখানি অভিনব সংবাদ 
পত্র প্রকাশ করণে স্থিরনঙ্কল হইয়াছি, এ পত্র সংবাদ প্রশাকরের ম্যায় এক তক্ত। কাগজে প্রতি 
মোমবারে প্রকটিত হইবেক, তাহাতে অন্যাগ্ভ সংবাদ পত্রের ম্ঞায় নান! দিগ দেশীয় সমাচার ও গণ্য 
পদ্য পরপূরিত বিবিধ দেশহিতজনক প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার উত্তম বিষয়ের 
অনুবাদ প্রকাশ করিব,***আমরা সাধারণের পাঠ স্লভ নিমিও সংবাদ চারুচন্দ্রোদংয়র মাসিক 

মূল্য ।* আনা অথবা বাঁধষিক আগ্রম ২॥* টাকা নির্ঘারণ করিয়ছি। শ্রীনিমাইচাদ মুখোপাধ্যায় । 
সম্পাদক |” 

২। বঙ্গদর্শক 
অসমীয় ভাষার “অরুণৌদয়” নামক মাসিক পত্রের ১৮৫৬, জুলাই সংখ্যায় নিম্নলিখিত 

অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল £-_ 
“বাবু ব্রজনাথ সরকারে কলিকাতা নগরত বাঙ্গদর্ণক নামেরে এখন নতুন সপ্ধাদপত্র চাঁপিবলৈ আরম্ভন 

করিচে |” 

(সমাপ্চ) 

শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

র্ব্বার্থ প্রকাশিকা 

বড সরধবার্থ প্রকাশিকা একখানি মাসিক পত্রিকা । ১৮৫৭ সনের এপ্রিল ( বৈশাখ 

খন শক ) মাসে ইহ? প্রথম প্রকাশিত হয় । 

“সর্বার্থ প্রকাশিকা? পত্রের ফাইল ।- 

1. বসীাহিতা-পািত অথাগার হস খও/৮-১১ সংখা!) 

* "আপামের পত্র-পত্রিকা” শ্রীপদ্মনাথ ভটাচাধ্য ।-_-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ১৩২৪, পৃঃ ৭৪। 



বাঙ্গাল ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ * 

বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি 1বভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলি যখন সাহিত্যের আসরে নিজেদের 

আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্ট। করিতেছিল, তখন সংস্কতজ্ঞ পপ্ডিতগণ তাহাদের 

স্যাষ্য দাবী অগ্রাহ্ করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন'নাই । ফলে কিছুদিনের জন্য নবজ্জাত প্রাদেশিক 

সাহিত্য অভিজাতসমাজে কোনও স্থান পায় নাই। প্রাদেশিক ভাষার উৎকৃই গ্রন্থগুলিকে 

ংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা সংস্কৃতের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমে ক্রমে 

তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিবার পথ করিতে হইতেছিল। অনেক স্থলে ভাষাগুলির 

সম্মানবৃদ্ধির জন্ত সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের ব্যাকরণ রচনা করা হইতেছিল। এই সকল 

গ্রন্থে কৃত্রিমতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল সত্য; কিন্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির 

ইতিহাসে প্রথম সোপান হিসাবে এগুলির মুল্য বড় কম নয়।১ 
কিন্ত এপ অবস্থা বেনী দিন স্থায়ী হয় নাই। কালক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিয়। গেল-_- 

প্রাদেশিক সাহিত্য নিজের আসন দৃঢপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না; সংস্কতের 

একচ্ছত্র সামাজ্যও সে অধিকার করিতে উদ্ভত হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের 

গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুদিত ও ব্যাখ/াত না হইয়! তাহার বিপরীত কার্য হইতে লাগিল। সংস্কৃত 
শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া করিবার সচনা দেখা 

গেল। অবশ্য সর্বপ্রথম এই কাধ্যের স্যন্তরপাত হইল--পুরাণের মধ্য দিয়া । পুরাণের 

আদর চিরকালই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্তম'ন ছিল । দেবমন্দিরাদিতে 

সাধারণের সমক্ষে পুরাণ পাঠ বা তাহার ব্যাখ্যা বু দিন হইতে ভারতে ও বৃহত্তর ভারতে 

চলিয়া আসিতেছে । প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষা একেবারে ছরধিগম্য না হইয়া পড়ার 

জন্যই হউক ব1 কারণাস্তর বশতই হউক, সাধারণে ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া মনে 

হয়। কালক্রমে জ্ঞ/নস্পৃহাবৃদ্ধি ও প্রাদেশিক সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে এই সকল 

সর্বজনলমাদৃত গ্রস্থের পূর্ণ পরিচয় নিজ নিজ ভাষার মধ্য দিয়া লাভ করিবার প্রবল 

আগ্রহ সকলের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। ফলে, রামায়ণ, মহাভারত ও নান। 

পুরাণ পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হইতে লাগিল। অবশ্য 
মংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে সংস্কৃত ভাষার ভাঁবী অনাদরের আশঙ্কা করিয়া! এইরূপ অঙ্বাদ- 

কলাধ্যকে প্রবল ভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহার! স্পষ্টই বলিলেন,__ 

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ চরিতানি চ। 

ভাষায়াং মানবঃ শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ্ ॥ 

্* ১৩৩৯ বঙ্গাবের ২রা মাঘ তারিথে বঙ্গীক্স-সাহিত্য-পরিধদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
১। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্িকায় (১৯২৮) পৃঃ ৪৬৩-৪৭২ ) মল্লিখিত 9809176 0113 

10951010860 55008০00127 800. 7725060 091087 প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! করা হইক্সাছে। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুর্থ দধ্য। 
৭? বি সি 

কিন্তু এ ভীতিপ্রদর্শন নি্ষল হইল । প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি কেহ 

রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। বস্কতঃ, পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে 

রচিত নানা গ্রন্থই প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহের মূল ভিত্তি হইয়া উঠিল । তবে, কালক্রমে 

কেবল পুরাণ নহে, অন্যান্য শাস্্ও প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত বা ব্যাখ্যাত হইতে 
লাগিল। নীলকঠ প্রভৃতি তাপ্রিক গ্রন্থকারগণ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মন্ত্রের প্রামাণ্য 
মানিয়া লইয়া প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া দ্িলেন। প্রাদেশিক 

তাঁষার পুষ্টির ফলে সংস্কত ভাষালোচনায় শৈথিল্য এবং সংস্কত-সাহিত্যে সাধারণের 

অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবস্থ। আনয়নের কারণ হইতে পারে। সাধারণ লোক যে সকল 

শান আলোচনা করিত, বিশেষ পরিশ্রম না! করিয়।--সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিদারুণ কেশ 

স্বীকার না করিয়! যাহাতে তাহারা সেই সমস্ত শাস্ত্রের স্থুল মম্ম হৃদয়ঙজগম করিতে পারে, 

এ জন্ত নান! গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় প্রণীত হইতে লাগিল । বিবিধ বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত 

হওয়ায় স্বল্প্রসার প্রাদেশিক সাহিত্যগ্ডুলি যে প্রসৃত পরিপুট্টি লাভ করিল, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । সংস্কতানভিজ্ঞ সাধারণ লোককে বিভিন্ন শাস্বের মূল তত্বগুলির 

সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্তেই এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। তাই, সংস্কতের 

অন্থবাদ বলিয়া এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কতভাবাপন্ন তথাকথিত পণ্তিতী 
বাঙ্গাল । 

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়েই চীনা, তিব্বতী, আরবী, হিব্রু, কবি প্রভৃতি বিভিন্ন 

বৈদেশিক ভাষায় ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহ অনুদিত হইতে থাকে । নান! পত্র-পত্রিকায় 

তাহাদের আলোচন! হইয়াছে এবং ইইতেছে। ভারতীয় কুষ্িবিস্তারের ইতিহাসের দিক্ 

হইতে সে আলোচন! বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও মুলাবান্। কিন্তু বড়ই আশ্চয্যের বিষয় এই যে, 
যে সময়ে বিদেশী জাতিসমূহ ভারতের শাস্তগ্রস্থনিচয় আগ্রহসহকারে অনুশীলন করিতে 

প্রবৃত্ত হইল, সে সময় ভারতবধে জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিতোর ভিতর দিয়া সংস্কৃতে 

নিবদ্ধ নিগৃঢ় তথ্যসমুহের প্রচারের তেমন উল্লেখষোগ্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। সুশৃঙ্খল 

ভাবে এই চেষ্টার সুচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রীরস্তে মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে । 

তাহার পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু প্রযত্তের পরিচয় পাওয়া 

যায় মাত্র। এই প্রধত্র বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহা পরবত্তী স্থসন্দ্ধ চেষ্টার মূলীভূত এবং আদৌ 
উপেক্ষণীয় নহে । আমর! এই প্রবন্ধে সেই সকল প্রধত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে এজাতীয় গ্রন্থ কত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত 

হইতে থাকে, তাহার পরিচয় লঙ. সাহেবের প্রস্তত তৎকালীন মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা 

ও সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত “সংবাদপত্ত্রে সেকালের 

কথা” নামক পুস্তকের “সাহিত্য” অংশ হইতে পাওয়া ষাইবে। এই সকল গ্রস্থে 

অনুলিবিত উনবিংশ শতান্দীর দুই চারিখানি পুস্তকমাত্র বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত 

হইয়াছে। 

ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাদেশিক ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইতে আরস্ত 
হইয়াছিল, তাহা। বলা যায় না। তবে ১৭২৮ শক বা ১২৯৩ বজান্দে রচিত পৃথীচন্্রকৃত 



ঙ্গাক ১৩৩৯ ] বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শান্ত গ্রন্থ ৫১ 

“গৌরীমঙ্গল, গ্রন্থ হইতে বুঝ! যায় যে, পৃর্বীচন্দ্রের বহু পূর্বব হইতেই এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার 

প্রচলন হয় এবং ত্রীহার সময়ে ইহাদের বহুল প্রচলন ছিল । তিনি লিখিয়াছিলেন £ 

অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল । 

দ্বাপরে মনুষ্যগণে ধারণে নারিল ॥ 

স্বৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। 

কলিযুগে তাহা লোকে বুঝ! ভার হইল ॥ 
মতে ভাষা আশা করি ৫কল কবিগণ। 

স্মৃতি ভাষা €কল রাধাবলভ শম্মন ॥ 

বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে ৫বদ্যগণে। 

জ্যোতিব করিয়। ভাষা শিখে সর্বজনে ॥ 

পুরাণ 
দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই বোধ হয়, সর্বপ্রথম নান! পুরাণের অন্তবাদের 

সুত্রপাত হয়। ুষ্টায় দশম শতাব্দীতে কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনুদিত হয়। 
একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পধ্যন্ত সময়ে তেলুগু ভাবায় রামায়ণ ও মহাভারতের 

কয়েকখানি অনুবাদ হয়। কানাডী ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষুপুরাণের অন্বাদ হয়। 

দ্বাদশ শতাব্দীতেই তামিল ভাষায় মহাভারত প্রচারিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

মার্কতেয়পুরাণ তেলুগ্ ভাষায় অনুদিত হয়। বিষুপুরাণ ত্রয়োদশ শ্তাঁব্দীতে কানাড়ীতে 
এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেলুগুতে অনুদিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে তেলুগুভাষায় 

কম, মৎস্য, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণ এবং স্বন্দপুরাণের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। 
ষোড়শ শতাব্দীতে তামিলভাষায় লিঙ্গ ও কুম্মপুরাণ অনুদিত হয়। সপ্চদশ শতাব্দীতে 

মালয়ালম্ ভাষায় ভাগবত, ব্রন্মাণ্ড ও শিবপুরাণের অনুবাদ হয় ।২ 

বাঙ্গালা ভাষায়ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরাণ নান। ব্যক্তির ছ্বার। অনুদিত হইয়াছে । 

খৃষটীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে নসির খার শাসন-সময় হইতেই বোধ হয়, এই অন্বাঁদের 

স্থচন! হয় এবং এই সময় হইতে কৃত্তিবাঁস, কাশীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন কবি নানা পুরাণের 

অঙ্থবাদ বা পৌরাণিক আখ্যান অবলগনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন ( বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য__- 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন__-পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১১৪ প্রভৃতি, ৪০৯ প্রভৃতি )। 

তন্ত্র 

মধ্যযুগে তন্ত্রশান্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

তান্ত্রিক সাধনার মুল তত্বগুলি জানিবার এবং তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু দুর 

অগ্রসর হইবার প্রবল আগ্রহ অনেকেরই ছিল। তাহারই ফলে বিভিন্ন পর্দেশিক 

ভাষায় তন্ত্র সম্থদ্ধে নান৷ গ্রন্থ রচিত হয়। 

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক( ১৩*৩, পৃঃ ৫*) 
২। 181000)9--0980]100 015056 191181095 [10978602501 1099৮ পৃহ ৩৬৬, ৩৭২ । 



২৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চতুর্থ সংখ্যা 

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কামরত্ব তন্ত্রের ও সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ, কমলা- 
কান্তের সাধকরগ্ণন ও কাশ্মীরে স্প্রদিদ্ধ শৈবগ্রস্থ লল্লাবাক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 

কামরত্ব তন্ত্রের অসমীয়া অন্গবাদ গ্রন্থ অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত 
হইয়াছিল । ইহা আসামের প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কতৃক সম্পাদিত 
ও আসাম রাজসরকার কতৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সাস্বত তন্ত্রের অসমীয়া অন্নবাদ হইতে অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
“অসমীয়া সাহিত)ৰ চানেকি” নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাধকরঞ্চন নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা 
কমলাকান্ত খুষীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আবিভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে 
সোজা ভাষায় প্রাণায়াম, যটচক্র প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে । রামপ্রসাঁদ 
ও কমলা কাস্ত প্রভৃতির শ্তামাসঙ্গীতে ও মদলকাব্যাদি অন্তান্ত গ্রন্থেও প্রসঙ্গতঃ এই সকল 
বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিষ্রগুন সেন মহাশয় সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গভাষায় রচিত 
একখানি কৌলধন্মের গ্রন্থের পুথির পরিচয় দিয়াছেন ।১ 

শস্কত অস্থবাদ সহ লল্লাবাক্য একাধিক বার প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রিয্লারূসন্ ও 
অধ্যাপক বার্ণেট কৃত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটা হইতে প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তৃত টিপ্ননী 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

কমলা তন্ত্ান্তর্গত সত্যনারায়ণ-ব্রতকথার জনার্দন ভট্টাচাধ্যককত অনুবাদের একখানি 
পুথি মুন্ধী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সঙ্কলিত “বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে” ( ৯ম খও, 
২য় সংখ্য।, পৃঃ ৬১) উল্লিখিত হইয়াছে । 

মহিয়ঃশুবের বাঙ্গালা অন্থবাদের একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গাল৷ 
প্রাচীন পুথির বিবরণে (১ম খণ্ড--সংখ্য। ৫৮৯ ) দেওয়া হইয়াছে । 

এই সকল গ্রস্থ ছাড়া, প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি তান্ত্রিক মন্ত্রও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আজ পধ্যস্ত ওঝা, গুণী প্রভৃতি সম্প্রদায় মারণ, উচ্চাটনাদি তান্ত্রিক কন্শে 
অতি ছুর্ব্বোধ্য-_ প্রায় অর্থহীন--সংস্কত-প্রাদেশিক-মিঙিত ভাষায় রচিত মন্ত্র ব্যবহার 
করিয়া থাকেন৷ এই জাতীয় বহু মন্ত্র শাবরতন্ত্র, ভামরতন্্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচলিত আছে। 
বঙ্গীম়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ভুভডামর তন্ত্র নামক ( ১৮২৭) প্রচলিত তূৃতডামর 
তন্্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একখানি গ্রন্থের পুথি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিমান্র। 
প্রাদেশিক ভাষায় মন্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় কর প্রয়োজন। 
তবে শিবতাগুবীয়াঙ্বযন্ত্রব্যাখ্য। নামক তন্ত্গ্রন্থ প্রণেতা শব নীলক$ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন কোন কোন তান্ত্রিক ভাষামস্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, এ কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

১। ৩৭শ খণও্--পৃঃ ১২৫-৩৩ 
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স্মৃতি 

অসংস্কৃতজ্ঞ যাজনব্যবসামী ব্রাঙ্গণের পক্ষে স্বৃতির স্ুল কয়েকটী বিষয় বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইলেও জানা শক্ত ছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়] তাহাদিগকে 

এ বিষয়ে সাহায্য কর] হইয়াছিল। ফলে বাঙ্গালা আমরা একাধিক স্মৃতির গ্রথ 
পাইঘাছি। 

ইহাদের মধ্যে রাধাবল্লভ-রচিত স্থৃতিকল্পদ্রম১ ও ভাষাম্থৃতিসংক্ষেপ, ভাষ।- 
ংক্ষেপাশৌচ প্রকরণ, ব্যবস্থাতত্বত ও রাঁধাক্কষঃ সার্ধভৌম-রচিত তবভাষাঃ প্রস্থতি 

গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

এই রাধাবল্লভ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত রাধাবল্লভ এক বলিয়াই 
মনে হয়। ভাষান্মৃতিসংক্ষেপে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্বৃতিকল্পদ্রমের পুখিতে 
রাধাবললভের “কবিবাপীশ, এই উপাধ দেখিতে পাওয়া যায় । পরিষৎপুখিশালার 

স্বৃতিকল্পদ্রমের (১৫৬১) পুখির লিপিকাল ১৭২৯ শক! এই পুথির শেষ পুশ্পিকা হইতে 

জান। যায়, রাধাবল্লভের পিতার নাম মুকুন্দ মিশ্র । ম্মতিকল্পদ্রমে অধ্যায়গুলির নাম 

দেওয়া হইয়াছে মঞ্জরী। বিভিন্ন মঞ্জরীতে শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

দর্শন 

দরনশান্ত্রেরর_-বিশেষতঃ স্তায়ের মুলতত্বগুলি বাঙ্গাল! ভাষায় বুঝাইয়৷ দিবার জন্যও 
কতকগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শান্বের বহুল প্রচারই ইহার 
কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বর্পরিচয়ের পরই অথব। সংস্কৃত ভাষায় অতি সাধারণ জ্ঞানলাতের 

পরই ন্তায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইত । সেই জন্য বোধ হয়, ছড়া বাধিয়া স্তায়ের 

কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত । “বান্ মান্ বজ্জিয়া সাধ্য আন গঙ্জিয়।” 
প্রভৃতি ছড়া আজ পধ্যস্ত পণ্ডতসমাজে সুপরিচিত। 

ত্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে ছুইখানি উল্লেখযোগ্য । একখানি ভাষাপরিচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ 

প্রকরণ-গ্রন্থের অন্গবাদ। আর একখানিরও নাম ভাষাপরিচ্ছেদ ; তবে ইহ! অন্গবাদ 

নহে। ইহাতে ন্যায় বৈশেষিকের গোড়ার কথাগুলি গোতম ও তাহার শিষ্যদিগের 

কথোপকথনক্রমে দেওয়া হইয়াছে । আশ্চর্যের ব্ষ্ঘ এই যে, গোতমরুত ন্তাযদর্শনে 

পদার্থসংখ্য! ষোল হইলেও এই গ্রন্থে গোতম নিজেই বলিতেছেন,_“পদার্থ সপ্তপ্রকার।, 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় ( ১৩০৪, পৃঃ ৩২৫ ) ও শ্রযুক্ত দীনেশচন্র্র 

সেন মহাশয় তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? গ্রন্থে (৫ম সংক্ষরণ, পৃহ ৫৫০ ) ১১৮১ বঙ্গান্দে 

১। 108093 01 9809176 019095008 (৩ত্3907198) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬। 
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পব্রিক--৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ২২৮-৯। 

৩) এঁ ৮ম ভাগ, পৃঃ ৪৩। 

৪1 ইহা একখানি বিস্তৃত স্মতিসংগ্রহ গ্রন্থ । ইহার অন্তর্গত "প্রায়শ্চিত্তপাঞ্চালিকা" নামক দ্বিতীয় 
ংশ হুগলী কৈকাল? চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রীধুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
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লিখিত এক পুথি হইতে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অন্থবাদ গ্রস্থখানি 

আড়িয়দহনিবালী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত এবং ১৮২১ খুষ্টাৰে স্কুল বুক সোসাইটা 

কর্তৃক প্রকাশিত। 

এই গ্রন্থে ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অন্থবাদ নাই। ভাষাপরিচ্ছেদের প্রসিদ্ধ 

টাক! সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সারার্থ ইহাতে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । 
গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ £-- 

4. 

১১/5601) 071,020 

১/1'16691) 11 90115016139 

11)3 ৬9711011910 ৭259 739901) 

4৮00 15510007009 1 4৮810080710 092)71001)61519 13 

110 ৬01: 15408৮11090 ৬1501)156] 111171001111)08৮7 

114100918000 11169 13017575 

13১ 

15751095৯৮1 117017058170100]0201)711) 

মহধি গোতমকৃত 

হ্যায় দর্শন; 

মহামহোপাধ্যাক্ শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তীয় 
ভাষাপরিচ্ছেদঃ। 

শ্রাকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতস্তদীন্বার্থ সাধুভাষ৷ সংগ্রহ; 

গ্রস্থনাম পদার্থকৌমুদী । 
কুল বুক সৌসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিলন মুদ্রাধস্ত্র মুদ্দিত হইল । 

(77/), 

€721011662 £ 

19171609700) 9170 08100%099০1)090]1 1309]. 1০০919৮%, 

07০ 02৮৮৮ 8105910 709নন, 017০0150 1050, 

1891. 

গ্রন্থের প্রারভ্পত্রে আখ্যাপত্রের বাঙ্গাল৷ অংশটা ঈষৎ পরিবর্তন সহ পুনমু্রিত 

হইয়াছে । তাহা হইতে জান! ধায় যে, গ্রন্থমুন্রণের তারিখ বাঙ্গালা সন ১২২৭, ২র1 চৈত্র ।১ 

গ্রস্থোৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঙ্গাল পণ্যে প্রদত্ত হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে পদ্য 

গোতমরুত ন্তায়হুত্রের প্রথম কুত্রের অঙ্গবাদ করা হইয়াছে । যথা, 

ই এই গ্রন্থের এক খণ্ড এদিয়াটাক সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে। আমি তাহ! হইতেই আখ্যাপক্রটী 
তুলিয়। পিলাম। শ্রীধুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রশ্থের আর এক থণ্ড হইতে প্রাবন্ধপত্রস্থিত 
পরিচয়টী প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গলগ্ী__মাঁধ, ১৩৩৯-_-পৃং ১৭২ পাদটাক1)। 
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প্রমাণ প্রমেয়গণ, বাদজল্প প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক ছল। বিতণ্ড। জাতি সংশয়, 

অবয়ব বিনির্ণয়, হেত্বাভাস নিগ্রষ্ছর স্থল ॥ গোতম কথিত সেই, ষোড়শ পদার্থ এই, 

কহিলাম করিবা ম্মরণ। ন্যায় ভাষ। পরিচ্ছেদে, দ্রব্যাদ্দিপদার্থভেদে, তার জ্ঞান হয 

একারণ ॥ পরম ঈশ্বরে ভাবি, কহে কাশীনাথ কবি, উপনাম তর্কপঞ্চানন | ভাঁষাপরিচ্ছেদ 

সিন্ধু, উদ্ধারে পরমবন্ধু, সাধুভাষ! কৃত সেতৃগণ ॥ দৃষ্টিক্করি পূর্বাপর, মূল অর্থ পরস্পর, 

খুচাবে সন্দেহ হয় যদি। ভাবিলে ভাবনা যাবে, অন্ধকারে আলো হবে, দৃষ্টিমা 

পদার্থ কৌমুদী ॥ 

বঙ্গীয় ১৩১০ সালে প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদের ভূমিকায় (পৃঃ ৮০ ) 

পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রন্দ্র শান্সী বাহাদুর বলিয়াছিলেন,-এ পর্যন্ত কোন ন্যায়- 

শাস্ত্রের কৃতবিদ্য মহোদয়ই এই কাধ্যে অগ্রসর হইলেন ন। দেখি! অনুবাদ কাধ্যে ব্রতী 

হইয়াছি।» আমাদের বর্ণিত গ্রন্থ আলোচন। করিলে মনে হয়, শাক্ী মহাশয়ের এই উক্তি 

আংশিক সত্য; বোধ হয়, তিনিই সব্দপ্রথম সিদ্ধান্তযুক্তাবলীসহিত ভাষাপরিচ্ছেদের 

আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন । | 

দর্শনবিভাগেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। ও তজ্জাতীয় অন্য গ্রন্থের বর্খানুবাধের উল্লেখ কর। 

যাইতে পারে। সংস্কত-সাহিত্া-পরিষ্দে গীতার খপ্ডিত 'মন্গবাদের প্ুখিতে 'অতি 

সরলগ্রাবে বিষয়গুলি বুঝান হইয়াছে ।১ যথা” 
কৌমার যৌবন রা শরীরে যেমন। 

বিনা যত্তে হয় যায় ন। রহে কখন ॥ 

দেভান্তর প্রাপ্তি হেনমতে ব্যবহার । 

পণ্ডিতে না ভূলে ভেদ জানিয়! ভাহার ॥ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “বাঙ্গালা প্রাচীন পুখির বিবরণে (১ম গণ্ড, 

১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩) বর্ণিত অনুবাদের পুথিতেও এইরূপ সারল্যের পরিচয় পাওয়া যার । যথা, -- 

বিষয়বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত । 

পরমাত্মা চিস্তন আছে যাঁর সিত্য ॥ 

শীত উষ্ণ স্থুখ ছুঃখ মান অপমান । 

পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান ॥ 

এই প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দগীতা নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে গীতা, মোহমুদ্গর 

প্রভৃতি গ্রস্থের কতগুলি নির্বাচিত শোকের পব্যান্ুবাদ আছে। (বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির 

বিবরণ, ১ম খণ্ড--২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০)। 

প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ভগবদ্দগীতাবিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থের মধ্যে প্রাচীন মারঠী 

ভাষার জ্ঞানেশ্বরীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ । জ্ঞানেশ্বরী গীতার অনুবাদ নহে--দশ সহস্র 

কবিতাত্মক এই গ্রন্থে অদ্বৈতমতে গীতার ব্যাখ্য। কর!1 হইয্লাছে। এই গ্রন্থ খুষ্টীয়্ ত্রয়োদশ 

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকণ, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ২২৭ । 

৩৪ 
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শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবৃত্তিনাথের শিষ্য জ্ঞানেশ্বর কতৃক রচিত হয়। এই নিবৃত্তিনাথ 

গণিনাথের শিষ্য এবং গণিনাথ প্রসিদ্ধ নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষা । জ্ঞানেশ্বরী মহারাদ্রীয 

সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচিত হইয়া থাকে । সাধারণের মধ্যে ষাহাতে 

ইহাঁর বহুল প্রচ।র হয়) সেই উদ্দেশ্যে বর্তমানে এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । ১ 

প্রাচীন মারাঠীতে দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রস্থও রচিত হইয়াছিল । জ্ঞানেশ্বরই 

অট্বিত শৈবদর্শন সম্থদ্ধে পদ্যে অম্বতান্বভব নামে এক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । ২ 

ইহ ছাড়া, মুকুন্দরাজ-রচিত বেদান্তব্যাখ্য। “বিবেকসিন্ধু* মহারাদ্্ীয় সমাজে বিশেষ আদৃত। 

কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকসিন্ধু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল 

এবং ইহা মারাঠী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন । কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মুকুন্দরাজ 
অত প্রাচীন নহেন--তিনি প্রসিদ্ধ কবি তুকারামের সমসাময়িক |৩ 

ব্যাকরণ 
সংস্কৃত ব)ঢাকরণ বাঙ্গালা ভামায় বুঝাইবার চেষ্ট। সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মহাঁশয়ই করিয়াছিলেন--ইহাই সাধারণের ধারণা । কিন্ত সে ধারণ! সত্য নহে । অপেক্ষারত 

প্রাচীন কালেও যে এরূপ চেষ্ট! হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ছুই একখানি পুথি হইতে পাওয়। 

যাঁয। পরিষদের পুথিশালায় “বাঁলবোধিনী” নামে একখানি ব্যাকরখের পুথি আছে। 
উহাতে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।& যথা-যাহারে শ্লাথ। 

করিয়ে তত্র চতুর্থী'**যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী-'-যাহারে ভয় করিয়ে তত্র পঞ্চমী ... 
যাহারে স্থুনিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥ যাহ! হইতে বারিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥***জাহা হইতে প্রভবিয়ে 
তত্র পঞ্চমী ॥...যাহ।রে শ্মরণ করিয়ে তত্র দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ ভবতঃ ॥ 

জ্যোতিষ 

জ্যোতিষের প্রয়োজনীয় বচনগুলি ছড়ার আকারে গাঁথিম্বা অনেকগুলি পুস্তক 

প্রাচীন বার্খালায় রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়। যায়। এই জাতীয় বহু গ্রন্থের পুথি 
নানা স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ করেকখানি পুথির বিবরণ মৃন্শী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম 
সন্কলিত “বাঙ্গাল! গু।চীন পুথির বিবরণে? প্রদত্ত হইয়াছে ।৫ 

বৈদ্যশান্ত্র 

বৈদ্যশান্্ বেশ কঠিন শান্্। এই শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ 
স্কত সাহিত্যে বু্পত্তি অর্জন করিবার চেষ্টা কর! দরকার । সংস্কৃত ভাষার দৃঢ় জাল ভেদ 

১। 8100910 11951940609, ১৯৩২, পৃঃ ১৯৫ । 
২। 187001)27--0)00117099 01 019 17791121099 1,1691:956019 01 17018, পৃঃ ২৩৪-৫। 
৩। এ, পৃঃ ২৯৬। 
৪ । সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তরিক_ ৩৮শ থ্-_পৃঃ ২৬১। 
| ১৯২, ৯৪৭, ৫৩২ ও ৫৪১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টবা। 
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ন। করিয়াও যাহাতে মোটামুটিভাবে চিকিৎসার কাজ চালান যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 

বু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রোগপ্রয়োগ,১ কবিরাজী পাতড়াং প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ 

প্রাচীন বাঙ্গালায় যত সংস্কত গ্রন্থের অনুবাদ কর! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় 

সর্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয় ঠৈতন্যসম্প্রদায়ের গ্রন্থ । ঢ€চতন্তের সম্প্রদায় বার্গালার 

মধ্য দিয়াই টৈঞ্চব মত প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে উচ্চ সমাজে সম্মান 

পাওয়া যায় না বলিয়া তাহার! সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইম্জাছিলেন। 

ফলে তাহাদের গ্রযত্তে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, স্থৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে 

স্বতন্ত্র এক বিশাল ও সম্বদ্ধ সাহিত্য গড়িয়। উঠিয়াছিল।৩ অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বৈষ্ণবের 

স্থবিধার জন্ত এই বিশাল সাহিত্যের অনেকাংশই বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
ধাহার1 এই অন্ুবার্দ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান যছুনন্দন দাস 

কেবল বৈষ্ণব কাব্য নাটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপাদেয় গ্রন্থই যে অনূদিত 

হইয়াছিল» তাহা! নহে । ঠবঞ্ণব স্মৃতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসের কানাইদাসকৃত 

একখানি অনুবাদের পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে । অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের উতৎকষ্ট 
গ্রন্থ উজ্জলনীলমণি ১৭০৭ শকাব্দে শচীনন্দন বিদ্যানিধি কতৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুর্দিত 

হয়। এই অনুবাদের নাম উজ্জ্লচন্দ্রিক ৬ উদাহরণপ্রসঙ্গে মূল গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত 

শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় সেগুলিও অতি সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়! 

দিয়াছেন। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রস্থও রচিত হইয়াছিল। 
এ জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এইব্দপ 

কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে অষ্টরস,৭ রাধাকৃষ্ণ দাসকৃত রসভক্তিলহ্রী,৭ গীতান্বর দাসের 
রসমঞ্জরী, গোপাল দাসের রসকল্পবল্লী৮ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ৷ খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্ধী 

হইতে সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্র অবলঘ্নে রচিত বিবিধ গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যকেও পরিপুষ্ 

করিতেছে ।» 

কামশাস্ত্র 

কামশান্ত্র শান্ত্রান্তরের ন্যায় জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত না হইলেও বাঙ্গাল ভাষায় 

কামশাস্ত্র সম্বন্দেও একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩। ২1 এ, ৬ষ্উ ভাগ, পৃঃ ৫১। 
৩। এই সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ 12779%13 01 6170 13179009100 01161019]130509701) 

[7501909 পত্রে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১২৬) প্রকাশিত মল্লিখিত 38/2916 14110120019 01 01১9 

৬ 219179595 0£ 139089। প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। 
৪ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( পঞ্চম সংস্করণ ), পৃঃ ৩৩৮ প্রসৃতি । 
৫। [00190 41111002775 ১৯২৮, পৃঃ ২। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রনাথকৃত অনুবাদের বিবরণ “পঞ্চপুণ্পে' 

(চেত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২০) ভ্রষ্টব্য। 
৬। বাঙ্গাল! প্রাচীন পুখির বিবরণ _ (বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ) দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যাঃ পৃঃ) ১৪ । 

-৭। বাঙ্গাল। প্রাচীন পুধির বিবরণ - দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা-পৃঃ ১৯৮। 
৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক।- ১৩৩৭, পৃঃ »» প্রভৃতি । 
৯) 4$ 11191075 01 101 116980079শ্ঢা, 9, [95 পৃঃ ৩৭) ৪৬ ইত্যাদি । 



২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ চতুর্থ সংখ্যা 

পদ্মপুরাণাস্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট “রতিশাস্ত্রের পদ্যান্ুবাদের একখানি পুথি শ্রীযুক্ত 

আবছুল করিম কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে ।১ পুথিখানি একবার ১১৪৭ বঙ্গান্খে এবং আর 

একবার ১২৫০ বঞ্জাব্বে সংশোধিত হইয়াছিল-_পুখির শেষে এইবপ নির্দেশ আছে। 

ইহা হইতে মনে হয়, বইখানির কিছু কিছু প্রচলন তখনকার সমাজে ছিল। 

বঙশীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৫২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই গ্রস্থের | পরিষদের 

পুথির নকলের তারিখ ১২৫২ বঙ্গাব্দ । গ্রন্থের প্রারণ্ডে কামশান্ত্ের প্রাধান্ত স্থাপনের 

উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন,__ 

শিববিধিকৃত যত পুরাণাদি তন্ত্র। 

দেখহ বিচারি মনে সর্ব এই মন্ত্র॥ 

০ চে ক 

যত শুন তন্ত্র এই রতিশান্ত্র পুরাণ। 
তন্ত্রনার আদি বেদে সর্বব এই প্রমাণ ॥ 

সং গং রং 

শাক্ত শৈব বৈষ্ণৰ সৌর গাণপত্য | 

পঞ্চ উপাসকের মূল নিত্যের এই নিত্য ॥ 

গ্রস্থকার স্পষ্টভাবেই ইহাকে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন £- 

কহি রতিশান্ত্র কথ! শুন দিয়া মন। 

পদ্মপুরাণের শোক ভাষায় রচন ॥ 

এই গ্রন্থ গর্গমুনি ও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কখোপকথনব্ূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। 

পরিষৎপুথিশালার ৯২৫ সংখ্যক “রতিশাস্ত্ নামক পুধিতেও উহাকে পদ্মপুরাণান্তর্গত 

বল। হইয়াছে । 

পরিষৎপুখিশালার 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি” নামক ২১২৫ সংখ্যক পুথি ও 'শৃঙ্গীরতিলক- 

পদ্ধতি'নামক ২৩৮৬ সংখ্যক পুথি নাম বিভিন্ন হইলেও একই গ্রন্থের । ২১২৫ সংখ্যক 

পুথিতে বঙ্গান্বাদের পূর্বে সংস্কৃত মুল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থান্তে গ্রস্থকার বাঙ্গালায় 

নিজেও কিছু নৃতন উপকরণ সংযোজন করিয়াছেন। নিজরচিত অংশের ভূমিকাক্স তিনি 
বলিয়াছেন» 

অতএব সংস্কত কবিতা বেতিত। 

বিরচিব চারি বন্ধ শাস্ত্রের অতীত ॥ 

মূল গ্রস্থকর্তা অথবা অন্ুবাদকের নাম বিশ্বস্তর দত্ত।৩ এই পুথিখানি কোনও 
মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা বলিয়! মনে হয়। মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র বোধ 
হয়, পুথির প্রারস্তে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ পুথির প্রথম পক্র এইবপ £-_ 

১। বাঙ্গাল প্রাচীন পুধির বিবরণ--গুথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা-পৃঃ ২৬৭। 
২। পরিধদ্দের ২১২৯ সংখ্যক পুথির সহিতও এই পুথির আংশিক মিল দেখিতে পাওয়। যায়। 
৩। শ্রী বিশ্তান্বর দত্তর কৃত শোলপ্রকীর রতী সাঙ্গ । 



রানী 2 বাঙ্গাল। ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ৫৯ 

শ্রপ্ররাধাকৃষ্ণ ॥ 

শ্রীচরণ ভরসা ॥ 

শৃর্জার রস পদ্ধতি ॥ 

₹স্কৃত এবং তস্ভাষা ॥ 

শ্রীহরিচন্দ্র দত্তের ॥ 

বিদ্যাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥$॥ 

বহর গ্রামে ॥ 

বঙ্গাবা ১২৪৮ দানিশাব্দ। ৯১ সংখ্যক ॥ 

২৩৮৬ সংখ্যক পুধিখানিও এই গ্রন্থেরই অন্ত এক মুদ্রিত সংঙ্ষরণের নকল।১ এই 

পুথির পুশ্পিক! নিয়ে উদ্ধত হইল। 

ভবসিঙ্গ যন্ত্রে মুত্রাঙ্ক হয়ে হলো ব্যাপ্ত ॥ 

শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থ হইলে সমাপ্ত ॥ 

সন ১২৬৩ সাল তারিখ ॥ ৬ মাঘ সাক্ষরকারি শ্রীটন্্রশেখর সরকার তশ্য অধিকার 

জানিবেন। শকাব্দ ১৭৭৮॥ রবিবার বেল নেত্রদণ্ড মধ্যস্থে সমাধান হইল 

সা গোবিন্দপুর ॥ 

কামশাস্ত্বের আর একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ষ্ ভাগ, পুঃ 

৫১) প্রদত্ত হইয়াছিল । 

বিবিধ 
উপরিনির্দিষ্টগ্রস্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সাধারণের রুচিকর ও পরিচিত গ্রন্থের 

বাঙ্গালা অন্থবাদ কর! হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বেতালপৃঞ্চবিংশতি,২ শাপ্তিশতকও ও 
যুক্তিকল্পতরুর৪ অনুবাদ উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাঁড়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের পুথিশালায় 
ব্যবহারপ্রদীপ ( ১৫৬* ) নামক একখানি গ্রন্থ এবং মোহমুদ্গর নামে অভিহিত বিভিন্ন 
গ্রন্থে (৮৫৭, ৮৫৮১ ৮৫৯১ ১৬৭৩ ) সংস্কৃত সাহিত্যে স্প্রসিদ্ধম কতৰগুলি নীতিশাস্্রবিষয়ক 
ংস্কৃত শ্লোকের অন্গবাদ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

এই প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত€ ও শৃঙ্গার- 
শতকের টীকার৬ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

প্রীচিন্তাহরণ চক্রবত্তা 
১। মুদ্রিত হইলেও কামশাস্ত্রের গ্রস্থ বলিয়া! এই সকল পুস্তক সাধারণ্যে তেমন প্রকাশলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় ন1। তাই এসকল গ্রন্থের উল্লেখ পধ্যন্ত অন্তত্র পাওয়। যার না। 
২। বাঙ্গাল। প্রাচীন পুখির বিবরণ, ১1৪১৯ 
৩। কী ১1৪ ২৭ 
৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪শ ভাগ, খঃ ২২৮) 
৫। গ্রীয়ারসন্__-ড61:090019 11622505901 11100096179), পৃঃ ৯৩) ০ ডঃ লিখ 01 8১৪ 7001690 সস 10115608109] 9001915, প্রথম খণ্ড (১৯১৭) পৃঃ । (এই গ্রন্থ ১৬৮৩ সংবতে লি পি বিন্বুষসংবতে লিখিড় একছানি পুথি হইতে 1, 7৯ 7)91:0036 কর্তৃক 



আসলাম বুরর্জি * 

সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রংশ ভাগের ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কুষ্যকুমার ভূঞা 

মহাশয় “বাঙ্গালা-ভাষাম় আসামের ইতিহাস” (পৃঃ ১৯-৩৫ ) শীষক প্রবন্ধে স্বগাঁয় হলিরাম 

ঢেকিয়াল ফুককন ক্ুত “আসাম বুরঞ্চির” বিস্তৃত পরিচয় প্রান করিয়াছেন। 

কিন্তু তিনি যে পুস্তক দেখিয়! প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহ ছিন্ন । প্রথম ও শেষের দিকে 

কয়টি পৃষ্ঠা না থাকায় পুস্তকের রচনাকাল কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা নিদ্ধারণ করিয়াছেন । 

কিছুদিন হইল, সম্পূর্ণ পুস্তকখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিম্পে এই 
পুন্তকের আখ্য।-পত্র (1119০ [মম ) ও “অন্ষ্ঠানপত্রটি যথাধথভাবে উদ্ধত কর! হইল। 

এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেই যুগের কয়েকখানি সংবাদপত্রে 
ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হয়। 451619 ০০0771)%] 200. 01006171) 1১92150 

পত্রে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আছে। ইহা 

ব্যতীত সমাচারদর্পণ, বঙ্দৃত প্রভৃতি সাময়িক পত্জেও সমালোচন৷। দৃষ্ট হয় ।৭* 
আখ্য।-পত্র--শ্রীশ্রীকামাথ)। / জরতিতরাম্। / আসাম / দেশাস্তর্গত গুয়াহাটা নগর 

নিবাসি / শ্রাযুত হলিরাম ঢেকিক্জাল / ফুকৃকন বিরচিতং। / শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যে।- 

পাধ্যায়েনাক্কিত / আপাম বুরপ্তি / অর্থাৎ আসাম দেশীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ / কলিকাত। 

সমাচার চক্দ্রিক। যন্ত্রে / মুদ্রাঞ্ষিত হইল । বাঙ্গলা ১২৩৬ সাল ১৭ই কান্তিক। পৃঃ।০4৮৬। 

অনুষ্ঠানপত্র-কলিকাতা মহানগরে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যার অধিক 

অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়ের! নান। বিদ্যা বিষয়ক ও নান। 

দেশ বিবরণ পুশুক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম 

নিবারণ ও বিজ্ঞতা করিতেছেন কিন্তু আপাম দেশের বিবম্ন বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এ পধ্যন্ত 

মু্রত হয় নাই আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে ইহাই স্থুলর্ূপে অনেকের 
পরিগ্রহ আছে তাহার বার্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক সে দেশাকরূপ কোন দিগ তাহা অন্য 
দেশীয় লোক প্রায় অনেকেই জ্ঞাত নহেন অতএব আনামের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক 

বিশেষতঃ এই ক্ষণে আসাম দেশ ইংলপগ্তীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দ্িগদেশীয় লোকের 

গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে কিন্তু তাহারা আসামের রীতি চরিত্রাি বিষয়ে 

অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজ্যকাধ্যাদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করণে আশুক্ষম হন না 

ক্* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪এ পৌধ, বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
+ রেভারেগ্ড জে লঙ তাহার বাঙ্গাল মুদ্রিত পুন্তকের তালিকাতে (10550110059 08909106079 ০0: 

139106511 13005) আসাম বুরপ্রি সন্বপ্ধে লিখিয়াছেন__" 7) 15:30 ৮723 10101191190 1100 4991 
[130755009, 10719607501 4398510) 200. 103 1110903 917111795, 1) 11561151)) 10107591. 1020. 86. 

(11. 7১, 110 01900000697 16 0৮619.) 00, 24 পুস্তক প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থকারের নাম সম্বন্ধে 

লঙএর মত ত্রমীত্মক । 'বঙ্গদুতে'র ৭ নবেম্বর ১৮২৯ শ্রীঃ সংখ্যাতে এবং “সমাচারদর্পণের, ৩* জী নুরী ১৮৩৯ 
শ্বীঃ সংখ)াতে “গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক? প্রবন্ধে “আসাম বুরঞ্রির” উল্লেখ আছে। 
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অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস 
বর্ণন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে ইহাতে 

অনেকের উপকার হওনের সম্ভীবনা। 

বিশেষতঃ প্রথমতঃ | প্রথম খণ্ডে পূর্ববকালীন ও বর্তমান রাজবৃত্তান্ত অর্থাৎ পাথবার 

পুত্র নরক রাজা অবধি ইংলপ্তীয়াধিকার পর্যান্ত বর্ন করা গেল ইহার দ্বারা ইতিহাঁ 
জিজ্ঞান্ত ও আসাম দেশে বিধয়কম্ম করণেচ্ছুক মহাশয়েরদিগের পক্ষে অধিক উপকার 

হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ ৷ রাজ্যশ1সন অর্থাৎ রাজন্থের গ্রহণের ধার। ও আদালতের রীতি প্রভৃতি 
দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে তদ্দার1 তত্তৎকম্মকাঁরিরদিগের উপকার আছে। 

তৃতীয়তঃ | নদী ও পর্বত ও লোকসংখ্য। ও রাজন্ব প্রভৃতি ও কামাখ্যাদি দেবালয়ের 

বিষয় বৃত্তান্ত তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি তাহাতে আসাম দেশে গমনাগমনকারিদিগের অধিক 

উপকার হইবেক বুঝা যায়। 
চতুর্থতঃ । উৎপন্ন দ্রব্য জাতি বিভাগ রাঁতি ঈশ্বরারাধন! প্রভৃতি লেখা গিয়াছে 

তাহাতে বাণিজ্য ব্যবসাগ্লিরদিগের ও অন্য অন্ত লোকের পক্ষে অতিশয় সপ্রয়োজনক হইবে 

বোধ হয় ধাহারা উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আক।জী না হন তাহারা ও এই উপকার 

জ্ঞান করিতে পারেন যে কাহাঁকে জিজ্ঞাস। না করিয়া! এই দেশের বহুবিধ বিষয় জানিতে 

পারিবেন অতএব বছুলোকের উপকারার্ধে এই গ্রন্থ প্রস্থত কর। গেল মনে করি ইহার 

দ্বারা অনেকের অন্ুগ্রাহথ হইতে পারিব। 

অপর এই পুণ্তক খিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন 
ইহার অভিপ্রায় এই যে ষ্দ্যপি এই পুশুক বিবিধ লোকের উপকারক হয় তবে ইহার 

তুল্য মূল্য কি হইতে পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকারক হয় না অতএব 

বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া যাইবেক ইতি । 

শ্রীহলিরাঁম ঢেকিয়াল ফুকৃকন-_ 

মূলক আসাম । (পৃঃ) 

শ্রীবতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 
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১৮১৬ গ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় “ইঙ্গ লিষদর্পণ” নামক ইংরাজী ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত 

হয়। গ্রন্থকারের নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাহার উপাধি কি ছিল, জান! যায় নাই; তিনি 

এক স্থলে নিজকে শ্রীরামসেবক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

নাথানিএল্ ত্রাসি হালহেড (ইৈ750701019]13778995 [727099) যেমন প্রথম বাঙ্গাল 

ব্যাকরণ ( ১৭৭৮ শ্রীঃ ) “ফিরিস্গিনামুপকা রার্থং* প্রণয়ন করেন, রামচন্দ্র তদ্রপ “ইঙ্গলিষ- 
শান্সাভিলাসি বর্থদেশনিবামি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে এ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ কারণ” 

ইংরাঁজী ব্যাকরণ বাঙ্গাল ভাষাস্ প্রথম প্রকাশ করেন । 
এই পুস্তকই বাঙ্গাল ভাষায় রচিত সব্বপ্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ বলিয়। মনে হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙ্গাল! মুদ্দিত পুস্তকের তালিকার সম্কলয়িতা 

রেভারেগড জে, লঙ (1১০৮. এ. 1,008) বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণ প্রণয়ন- 

কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রে জে, পিয়াসন সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 

লিখিয়াছেন,--পিয়াসনের ব্যাকরণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 
(7) 18290 1০৬, এ. 1১925010) 10010114100 11017৮7৭ 2 911317-014% 0141 

11) 13010011১10. 103, 2 1৬৪.-00980110659 00900 80 0?130179%]) 13০০0159721) 

তিনি “ইঙ্গলিষদর্পণের”ও উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তাহার মতে তাহা পিয়ালনের 

ব্যাকরণের দুই বধ্সর পরে মুদ্রিত হয়। (1 1822 21002790010 11/5115/ £947275 

100). 901. 17709550010 2৮0 4৮0210-139108]1 ভোনাঠাাঃযেত 07 18070011240 ১ 

0109 10710 01 1১ 05090. 0? 6175 ৮2৮00100811 1009118% 1 00207010150181018 

[ন, 7. 2.) 
স্বর্গায় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুম্তকাগারে এক খণ্ড পুস্তক দেখার সুযোগ 

আমার হইয়াছে, তাহ লালবাঁজরের হিন্দুস্থানি প্রেসে ১৮১৬ খ্রীষ্টাবে (শকাব্দ ১৬৩৮, 
বাং সন ১২২৩) মুদ্রিত। গ্রন্থকার পরিচয়পত্রে (1919 709) কবিতায় পুস্তকের 
পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালীর স্থ প্রচলিত রীতি অনুসারে পুস্তক রচনার তারিখটাও 

সাঙ্কেতিক শব্ধ সংযোগে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ পুস্তকে বাঙ্গালা পূর্ণ বিরাম 

চিহ্ন “1” (দড়ি) ন! দিয়া, ইংরাঞ্জি পূর্ণ বিরামচিহ ”.* (ছি! ৪6০7১) ব্যবহার কর! হইয়াছে । 
পুস্তকের পত্রসংখ্যা মোট ২০৪ (ই+২০১)। নিয়ে তাহার পরিচয়-পত্রটি যথাযথভাবে 
উদ্ধৃত কর হইল,_- 

শ্ীগুরবে নমঃ__- 

ইঙ্গ লিষ দর্পণ নাম নব্যগ্রস্থ অনুপাম 
মরির গ্রেম্মের সমুদ্ধত-_ 

বাকর কোষের মত উচ্চারণ বিশেষত 

শ্ীরামচন্ত্রন্ত বিরচিত-_- 
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গুরু সহ রাম লহ স্বরে কহ পরংমহ 
মহামংঘসংঘ দহরঙ্গেতে-- 

€ৈশ্ঠানর দণগ্ডধর নরকর নিশাকর 
শাক বঙ্গী শন কর শঙ্কেতে-_ 

কলাবিদ্য। বিশারদ মহাশয় সব - 
কীষ চীয়েন শকাব্দ করিবে অচ্ছভব-_- 
কলিকাতা মধ্যে লালবাজার প্রদেশে 
ুদ্রাঙ্কিত ঠহল তথি হিন্দুস্থানি প্রেসে--(পৃ-অ) 

্রস্থকার এই পুস্তকে ছুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক তভূমিক। লিখিয়াছেন। তাহা হইতে 
জানা যায়, তিনি ন০1)) 1717966। সাহেবের উপদেশক্রমে, 70৮ 2০1৮8 ৬০11০) 

এবং বিশেষভাবে 10919) 077 সাহেবের ব্যাকরণ অনুসারে এই ব্যাকরণ 

প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে মৃতুাঞ্জয় বিদ্যালক্কারের অনুসেবক বলিয়া! পরিচয় 

দিয়াছেন। তাহার ভূমিকা! হইতে তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রচিত বাঙ্গালা গগ্যরীতির 

একটা স্থন্বর নিদর্শন পাওয়া যায়। নিগ্ে ভূমিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল,__ 
এ্রিধীসর্ববানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের চরণারবিন্দ বন্দন পূর্বক ইঙ্গলিষশীস্ত্রাভিলীসি 

বঙ্গদেশ নিবাসি ম্হাশয়েরদিগের অনায়াসে এ শাস্ত্রের রীতাবধারণ কারণ নিখিল ত্বীপোপ- 

দ্বীপেশ্বর প্রজাগণ পালন পরায়ণবর মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত কাম্পেনী বাহাদুরের সম্পকীঁয় 
কার্যসচিব বিবিধ বিদ্যানিধান শ্রীমান জান মষ্টর ০10, [1296 সাহেবের উপদেশক্রমে 

সেই ভূপালচুড়ামণর সাম দান দণ্ড ভেদ ইত্যাদি যন্ত্র নিশ্মীণের আবেশনাধ্যক্ষ নানাশাস্ত- 
বিশারদ বিশ্বকম”? শ্রীযৃত ডাক্টর বিলেম কেরী 1)7. ডা. 02:95 সাহেবের প্রধান 

সর্বাধ্যক্ষ মহামন্োপাধ্যায় শ্রীযুত মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালঙ্কারের অন্থুসেবক শ্রীরামসেবক কর্তৃক 

দুরস্থ ইঙ্গ লিষবিদ্য। সামীপ্যকারক ইঙ্গলিষ দর্পণ নামে দূরদর্শক অর্থাৎ দূরবীন নিমিত্ত 

হইল--- 

হে বঙ্গবাসি বিজ্ঞজকল এই দর্পণকে প্রজ্ঞাহীন অজ্ঞের নিমিত জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা 
করিবেন না, কেনন। ইহার মধ্যস্থ উদ্াহরণরূপ শীর্কসকলকে অধ্যাপক অগ্রগণ মান্য 
7) 10100195 14815 এবং [01 9০10 7০৮০৮ প্রভৃতি গ্রস্থকর্তার। সংস্কৃত করিয়া নিশ্চয় 

করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার কেবল ইঙ্গলিষ ভাষাম্বরূপ গুরুভার বিশিষ্ট লোহকাষ্টের 

আবেইন অর্থাৎ সুত্র বা আদেশ সকলকে পরিবর্ত করিয়া সংস্কৃত স্বর্ণরেখাতে খচিত বঙ্গীয় 

ভাষারূপ শরল কাষ্টেতে পূর্ব চারিপর্ববিশিষ্ট করিয়া রচিত কর৷ গিয়াছে অতএব 

ভ্রমক্রমে কাই যোজনাতে যদ্যপি কোনখানে অপরিষ্কৃত থাকে সে অপরাধ গ্রহণ না 

করিয়া এই দর্পণেতে দৃষ্টি অর্পণ করিলে অবশ্ত বৈরল পর্য্যস্ত পরিস্কাররূপে নিরীক্ষণ 
করিতে পারবেন-- 

গ্রেন্দের অনধিকারি স্কালর অর্থাৎ ইঙ্গ লিষবিদ্যাব্যবসায়ি মহাশয়দিগের স্থানে আমার 

সহম্স পরিহার কেননা লিখাপড়ার রীতি অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল অক্ষর লিখনের বা পত্রাি 
প্রতিকূপী করণের গুণে ঠরটর অর্থাৎ কেরাণী নাম লব্ধ হওয়া নপুংসকের দিব্যাঙ্গনাঙগ- 

সজের ন্যায় জানিবেন অতএব আপনের! যদ্যপি এত শ্রম পূর্বক অক্ষররূপ বন্ধ মতমাতঙ্গ 
৩৫ 



২৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ চতুর্থ সখ্য 

সকলকে বশ করিয়াছেন বা করিতেছেন তবে কেন ইতিহাসক্প অরণ্যেতে পথ্ভ্রমক্রমে 

ভ্রমণ করত শ্রাস্ত হইয়াছেন বা হইতেছেন পরামর্শ এই যে পূর্বে এঁ পৃবের্শস্ত অধ্যাপক 
সকলের মতরূপ ব্যাকরণ আর কোধ বাগ্দেবী মস্ত্রেতে মন্ত্রিত হইয়া অনায়াসে এঁ অক্ষর- 

কুপ্ধরের অধীশ্বরী ব্যুৎ্পত্তিরূ্প1 পদ্মিনীকে বশ করিয়া বিদ্যারূপ শল্মেতে স্থখে বিহার কর 
তৈক্রলাস এবং লেট্টর আর লা অর্থাৎ কথোপকথন এবং পত্রী আর স্বতি সহজে সহজ 

হইবেক ইত্তি--( পৃঃ আ, ই )” 
এই পুস্তক মোট ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড আবার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। 

প্রথম খণ্ডে ৫ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ডে ১০ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ডে ১ পরিচ্ছেদ ও চতুর্থ খণ্ডে 

১ পরিচ্ছেদ যথ1,-- 

১ম পরিচ্ছেদ-__ইঙ্জ লিষ গ্রেশ্মের ( পৃং ১১১) 
২য় ১১ অথ অক্ষরাণাং ধ্বনিনির্ণয় (১১--১৭ পৃঃ) 

৩য় ১ অথ অক্ষরের সবিশেষ উদাহরণ (১৭--৬৯ পৃঃ) 

র্থ 2১ অথ যতিপ্রভেদ (৬৯--৭৩ পৃঃ) 

৫ম » অথ বর্ণ সংস্থান বিশেষ (৭৩--৭৮ পৃঃ) 
প্রথম খণ্ডের শুদ্ধিপত্র (পৃঃ ৭৮--৭৯) 

ইতি প্রথম খণ্ড 

১ম পরিচ্ছেদ--এটিমালোজি [১৮)০7০198১ পদ্দবিবেক (পৃঃ ৮০--৮৬) 
তয় ১5 সব্ষ্টেন্টিব 11096925৮19, সংজ্ঞাশব্দ (পৃঃ ৮৬--১০৩) 

৩য়. 9১. এড জেক্টিভ 4১0)9০1%৪, বিশেষণ (পৃঃ ১০৩-_-১০৮) 
গর্থ রি প্রোনৌন 0:০0০9) সর্বনাম (পৃঃ ১০৮স৮১২০) 

৫ম 9 বের্ব ৮০: ক্রিয়া, (পৃঃ ১২০--১৬০) 
৬ষ্ট ১১  এডবের্ 40597) (পৃঃ ১৬০--১৬৪) 
৭ম )১ 71910০95300, উপসর্গ (পৃঃ ১৬৪--১৬৭) 
৮ম ১». 09091006100 যোজন কারক (পৃঃ ১৬৭---১৬৮) 

৯ম ১ [06573506100 চকিত উক্তি (পৃঃ ১৬৯-_-১৭০) 
১০ ০ 1097158607, উৎপতি (পৃঃ ১৭০--১৭৪) 

অথ দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধিপত্র (পৃঃ ১৭৪-_-১৭৫) 
ইতি দ্বিতীয় খণ্ড 

১ম পরিচ্ছেদ--35:09% বাক্যবিবেক (পৃঃ ১৭৬---১৯১) 

ইতি তৃতীয় খণ্ড 
১ম পরিচ্ছেদ--[১:০8০৭5 শব্দবিবেক (পৃঃ ১৯১--২০১) 

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের শুদ্ধিপঞ্ম (পৃঃ ২০১) 

এই বাঙ্গাল। ভাষায় প্রথম রচিত ইংরাজী ব্যাকরণ গ্রন্থ কেবল ব্যাকরণ হিসাবে 

মূল্যবান নহে; ইহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালায় 

লিগ্যস্তরীকরণ ও বাঙাল! অস্থবাদ-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখন সে 
সম্বন্কেই ছুই একটি কথা বলিব। 

শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাঙ্গাল! ভাষার 
ইতিহাসের ১ম থণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে (7100০1985 ০£ 9৩ [7079160, [316100900, 11081891, 



বগা ১৩৩৯ ] বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ ২৬৫ 
0. 6৪9--648) ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোঁচন। করিয়াছেন । 
এই পুস্তকে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংরাজী উচ্চারণের ও বাঙ্গালা অক্ষর দ্বারা এই 
উচ্চারণ-নির্ণয়ের অতি সুন্দর নিদর্শন পাওয়। ষায়। নিয়ে ছুই একটি উল্লেখ করা হইল । 

(১) ইংরাজী অক্ষরসমূহের পার্থে তাহার উচ্চারণ বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে । যথ1,২_ 
2 এচ ঢেল্ষু 

এ ভা - ডবলযু 
০-ক্যু স্ব 

(২) ইংরাজী শব্দের বাঙ্গাল! উচ্চারণের দৃষ্টাত্ত, ষথা__ 
(0120) গ্রেম্মের 917/---ষে 

07৮00০872৮5- অর্ধাগ্রেফি.:911০7৮--সৈলেপ্ট ৭172)--যর্প 
চ১/570০1০--এটিমালোজি [.008- লাজ 
12,০9১0৭--প্রাস্সোডি [37080-_ ত্রাড 

0£17,9565/৪ -আব লেট্র্য 400/৪-_একু্যুট [৮-ফর 
শ1079]]--স্মাল 719-_ ]701-হর 

ড০/০]--বোইল ৪৮৮ স] 13179--বর্ড 

(001980091৮-_কান্সোনেণ্ট [০/-_ফুয [7]- ফাল 
1101)010০--ইন্প্রাপর ০/- নৌ [০৮--নাট 

0০1019০01)0-_কাম্পৌগ [2৮০--ফেট 1১10০-_-পন 

[)1001761)0118--ডিপথাং (00০91 _কীন 0০৭7--গাড 

[996 _-ব্যটি (01,001) চ্ ০৪০ নেচ্যুর 

10010 - লিক্কিভ 119,869 মঞ্জুর 11] বিল 

['911-960)--ফুলষ্টাপ [1771 -টফনেল ড০১--বের্ব 

(৩) এ পুস্তকে ইংরাজী শব্দের যে সব বাঙ্গাল প্রতিশব্দ দেওয়! হইয়াছে, তাহাও 
উল্লেখষোগ্য। নিয়ে কয়েকটি উদ্ধত করা হইল। 

070)0£127015--বর্ণবিবেক 979২-7বাক্যবিবেক [১:০8০9---শব্ব বিবেক 
[1069 007580097)--মৌনী হল [717081--্ জন 71৮--চিকণ 

৮75 700৮৪--শুদ্ধ মৌনী [0000015 70069-_অর্ধ মৌনী 21০০--লকার 
120 খোকোস ড/1601,--ডাইন (01790৮০7--দেবালয়ের গায়ক 

079779৪--গাথিকা [.০79--শাস্তা 1.29/-_শাস্তী 
142য০1- -দণ্ডনায়ক 119507995-_-দগুনায়িক। 7৯010--বৎসল 

7১:00989 --বৎসল৷ ৮০০--শ্রেষ্ঠ লোক 59:০৪৪-মধ্যাদামতী 
ড০৪৪য-_বিষয়প্রদ 11919 998099:709779---গোত্রজ 121০6০7--প্রথম যুবরাজ 

7)816-_ তৃতীয় যুবরাজ [1810015-_ চতুর্থ যুবরাজ 2৪] পঞ্চম যুবরাজ 

্বঃ8০০০৪০৮-_বষ্ঠ যুবরাজ 78:০0 সপ্তম যুবরাজ, ইত্যাদি 
১৮০১ শ্রীষ্টান্ধে পাদরি উইলিয়ম কেরী (ড. 02199) বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত 

করেন। তাহার ভাষা হইতে, এই ব্যাকরণের বাঙ্গালী গ্রন্থকার, ইংরাজী বাকাসমূহের 
বাঙ্গালা অন্থবাদদের যে নিদর্শন দিয়াছেন, তাহার ভাষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। 

ইংরাজী বাক্যসমূহের বাঙাল! অনুবাদ করিতে যাইয়! তিনি ইংরাজী বাক্যরীতিই অঙ্সরগ 
করিয়াছেন। ইহার ফলে অনুদিত বাক্য বহু স্থলে দুর্ববোধ্য হইয়াছে । নিয়ের দৃষ্টাস্ত- 
সমূহ হইতেই তাহা! বুঝা! যাইবে । যথা, ূ 

(১) & ভি 20900, এক অল্প লোকসকল (পৃঃ ৮৫) 
৫) 4. 8986 20807 090. এক অতি সমূহ লোকসকল (পৃঃ ৮৫) 



২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চ্তুর্খ সংখা? 

(৩) 49 £75802 20915 98 41958159917 যেমন বড় এক লোক যেমন সেকেন্দর (পৃঃএ) 

(৪) 195০7 20908 19 1১00 ৪ ০৮০০2), সকল লোক নয় এক হ্যাটন (পৃঃ ৮৪) 

(৫) 779 1798 6179 0078956  01 810) 401)11195. সে রাখে এই প্রতাপ এক 

একিল্পের ( পৃঃ ৮৪) রা 
(৬) 749 79 81)০7৮, 9130 900. ৮৮ 9 101). জীবন খর্ব হয় এবং গুণ দীর্ঘ হয় 

( পৃঃ ১৭৬ )। 
(৭) 10700 ৪ 11017)7090---তুমি উৎকৃষ্ট কৃত বট ( পৃঃ ১৭৯) 

(৮) 1 া। 016 2080 ৮10 6010709500 7০5. আমি এ লোক বটা যে আদেশ 
কার তোমারদিগকে। 

(৯) 4. 9810010 6907])97 15 [90091 001 0080 

£এই সরল প্রকৃতি হয় উচিত জন্যে মন্ধযকে” অর্থাৎ মন্ষ্যমাত্রকে সরল 
প্রকৃতি উচিত বটে। (পৃঃ৮৩) 

(১০) 7709 9 ৪, ০৪০ 07 ০0£ 0156 97200]19 ০৫ 6159 চ7]09%425:09, 

তিনি বটে এক হোৌঅর্ড বা হৌঅর্ডেরদিগের এই সম্ভান (পৃঃ ৮৪) 
(১১) ০ 8811990. 0০৬10 6176 111181099 37) 6109 13172101019, সে যাইতেছিলো 

জলপথে এঁ টেমস এ ব্রিটেন্তেতে অর্থাৎ জাহাজী টেমস ব্রিটেন্তে নাম জাহাজেতে | (পৃঃ ৮৪) 
(১২) 70০ 00169099812 1901559 ]0198909, 28৪ 01793101719 ০০০, 

এ সংপ্রদা তীব্রতর ব্ধপে আজ্ঞান্ুবন্তি হয় যেমন উহারদিগের প্রধান সৎ (পৃঃ ১৮১)। 
(১৩) 109 ০% 10000121019 ০৬109), 210. 00০ 299 1)19 10886918010, 00৮ 

15:29] 0০6) 1796 1000৬, 10 1১90019 0০ 19০0 ০0781007. শ্রী বলদ তাহার কর্তাকে 
জানে এবং এঁ গাধা তার কর্তার কাঠুয়াকে কিন্তু ইষরেইল জানেনা আমার লোকেরা 
বিবেচনা করে না। (পৃঃ ১৭৬) 

(১৪) [9 ৪00 61126 10115 0591 ০87. 19809, 019 00০৭. 009৮ ০. 1:9981৮9, 

01)০ 7996 017৮6 *8:611)05, 09] 9.020078191) 09 ০৫ 2 ৪01)91101 2/00. 90199717)69170110% 

[০,15:.-এ সূর্য্য যে আমারদিগের মস্তক সকলের উপর ঘুণিত হন এ ভক্ষ যাহা আমর! 

প্রাঞ্চ হই, এ স্থখ যাহ! আমর! ভোগ করি, প্রত্যহ আমারদিগকে শ্রেষ্ঠতম এবং তত্বাব- 
ধারণ করণ ক্ষমতার চেতন জন্মায় । (পৃঃ ১৭৯-১৮৯) 

(১৫) “011 108,099, 92 ০6 [01996 15 ৪০997), 
[1)9 087] 01)801)070090 09598 ০4 ০০990 19০91: 

ছা0]] 109100810৮1 19 190 60 101091) 018399), 

/91)0 5809 16৪ ৪৬/991998 07) 6199 09301 1, 

সমূহ এক নব কলিক। পরিস্কার কোমল গুল্সের 
এই অন্ধকার অপ্রকাশিত গুহাসকল সমুদ্রের বছিতেছে 
সমূহ এক পুষ্প হয় উৎপন্ন মুখরক্তিমাকৃত অপূর্ব নয়নের 
এবং ভূমি ইহার রমণীয় তদুপরি বনরাজি ছুলিতেছে। ( পৃঃ ৮৫) 

জ্রীতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাধ্য 
* উপরে 07:95র 71965 র যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহ] পাঠ করিলে 1190725 [01015678165 

উপ কর্তৃক প্রচারিত “13109 73000 01 77000900 (1855) এর নিষ্োস্ত, মন্তব্যটি দ্তঃই মনে 
হয়- 

“৮ 0095 09910 (99090 00, 02901019 9011)07165, 009৮ % 00919000105 ০ 
190:009%0, 69001910090 (01 90211190 19970108 1 0181715069) 200. 009 10059 1197)19055 
801)0187, 01 14010 7310081781788 ৮৪৪৮ 00 07৪ 0019065, 90521509699 900 10195950093 01 
89089150919 1006 01017 010106911181015 00 21577875665 19809195০9৮ 0056 16 80৮09115 

০০০৯০) ৪০, 91691 359 ০02 813 599৮8, 60 60০ 8091):8069 09105129602 181109611, 



৮ম মাসিক ] কার্য্য-বিবরণ ৪১ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বস্থ এম এ মহাশয় বলিলেন,--(ক) ডক্টর প্রসন্রকুমার রায় 
ডি এস্-সি মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 
হইয়া, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ-পদ পাইয়াছিলেন। কিছু দিন বিশ্ববিষ্তালয়ের 
রেজিষ্ারও হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড হল্ডেনের সতীর্থ ছিলেন । তিনি বহু দিন পরিষদের 
সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের সপ্তম 
অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন । 

খে) রাজকুমার সেন এম এ মহাশয় বনু প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন । তিনিও ৮৩ বৎসর বয়সে 

পরলোকগমন্ করিয়াছেন । তিনি ঢাঁকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীঃ 

অবপর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর 
কিছু পূর্বে তিনি জ্যোতিষের গণনার জন্য “সারণি” প্রস্তত করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ হইতে 
তাহা প্রকাশিত হইতেছে । ছুঃখের বিষয়, তাহার জীবদশাঁয় উহ! তিনি প্রকাশিত হইতে 

দেখিতে পাইলেন না । তিনি সংস্কৃত ভাষার বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। 

(গ) বরদাপ্রসাদ বস মহাশয় “বঙ্গবাঁসী” পত্রের সম্পাদক এবং হ্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি 

তাহার স্বর্গীয় পিতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংবাদ-পন্র পরিচালন 
কাঁধ্যে মন-গ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন । এতদ্যতীত প্রাচীন শান্ত্রপ্রকাশ কাধ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম 

করিয়া, তিনি দেশের মুখোঁজ্জল করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পধ্যন্ত পরিষদের 

সদস্য ছিলেন । 
(ঘ) ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল মহাশয় ময়মনসিংহের উকীল ছিলেন এবং পরিষদের কাধ্যে 

বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন । 
(ও) রায় বাহাদুর মনোরগ্ুন মলিক বি এল মহাঁশয় গবমেণ্ট প্রীভার ছিলেন। তিনি 

সাঁহিত্য-চচ্চা করিয়া দুই একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ও 

প্রসারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । এই সকল হিতৈষী সদস্যের পরলোকগমনে পরিষদের 

বিশেষ ক্ষতি হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্থির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 

করিলেন । 
৫ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাঁশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

প্রয়রঞ্তন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাহার লিখিত “মাঁলাধর বন্থ (গুণরাজ থান )- 

লিখিত শ্রীুষ্ণবিজয়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বনু এম এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশসকে ধন্তবার্দ দিয়! বলিলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ 

মূল্যবান, বিশেবতঃ ভাষাতত্ব আলোচনাকারিগণের পক্ষে । প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে 
আলোচনার স্থবিধ! হইবে। . 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল । 

প্ীহেমচন্দ্র ঘোষ প্রীনিখিলনাথ রায় 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষর্দের [ ৩৮শ বরধের 

ক- প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, আনন্মমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ; ২। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচাধ্য এম এ, মুরারিটা্র কলেজ, শ্রীহষ্ট ; ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ 
দাশগুপ্ত, পোঃ বিটকা, গ্রাম গালা, জেল। ঢাকা ; ৪ । শ্রীযুক্ত রেবতীমৌহন গুপ্ত বি ই, সি ই, 
এ এম আই ই, ১১১ আমহাষ্টস্্ীট ; ৫. শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডিগ্রিক্ট জজ, 

বাঁরগাণ্ডা, গিরিভি ; ৬ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪এ সাহানগর রোড, কালীঘাট ; 

*। শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দাশগুধা, ৫৩২ শভুনাথ পণ্ডিত, স্ট্রীট, ভবানীপুর ; ৮। শ্রীমতী লাবণ্য" 

প্রভা গুপ্ত, ৬বি গ্যালিফ লেন, বাগবাজাঁর, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত মন্তথনাথ ঘোষ এম এ, 
৩১ কৃষ্ণরাম বন্থ লেন; ১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী, ১৪ আমহাষ্ট স্ত্রী ; ১১। শ্রীযুক্ত 
সত্যচরণ পাইন, ৪ কৃষ্ণমিত্র লেন, সালখিয়া, হাওড়া; ১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ দত্ত 
এম এ পি-এইচ ভি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৯৮ ভৈরব দত্ত লেন, সালখিয়া, হাওড়া ; ১৩। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস বি এ, ৬০ শিকদারবাগান স্ট্রীট ; ১৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সাধু, ৩৪ কৃষ্ণদাস 
পালের লেন, কীসারিপাড়।, কলিকাতা । 

খ-_ পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপনৃত্ পুস্তক-সংখ্যা 

১। ভারত গবমেন্ট--১ ) ২। বঙ্গীয় রাজসরকার-_-২ ; ৩। বেঙ্গল লাইব্রেরী-_-১০৩ এবং 
বহসংখ্যক খণ্ডিত সাময়িক পত্র; ৪। শ্রীযুক্ত মঙ্গলপ্রসাঁদ রায় চৌধুরী--১) ৫। 10৩ 
90190. 858] 0959:5860:0--১7) ৬। 190016108010190)  110361600101)--৬ ১ 

৭। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-_-২৫, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী--৩; ৯। শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য-_১; ১*। কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্ঠালয়--১) ১১। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী 
ঘোধ--১) ১২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্-”১) ১৩। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত--১; ১৪। 

জীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বহ্--৭3 ১৫। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক--১ ; ১৬। শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্্র 

দাশগুপ্ত--১। 

নবম মাসিক অধিবেশন 
১৫ই ফান্তন ১৩৩৮, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্-_৫1$ট1। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়-_সভাপতি । 

আলোট্য বিধয়-_. 
১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার- 

ধাতৃগণকে কৃতজত। জ্ঞাপন, ৪ । প্রবন্ধ-পাঁঠ__( ক ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়- 
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লিখিত “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” এবং (খ) অধ্য(পক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
কাব্যতীর্থ এম এ মহাঁশয়-লিখিত “বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি” নামক প্রবন্ধ, 
৫। বিবিধ । 

শ্ীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে 
ভীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল । 
২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত প্রদাতৃগণের উপহৃত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদিগকে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর] হইল। 

৪ € ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায্ম মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় 

তাহার লিখিত “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ মহাশয় 
পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অযুল্যচরণ বিগ্ভাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ 

সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ 
এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য এম এ বি এল মহাশয় এই বিষয়ে আলো- 
চন! করেন। আঁলোচন! প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধোক্ত 

গ্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র “বাঙ্গালা গেজেট প্রকাশের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাঃ তবে 

তাহার অহুষ্ঠান-পত্র (১০9০০০৪) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পত্রখানি প্রকাশের ব্যবস্থাও 

হইয়াছিল ; কিন্তু সম্ভবত্তঃ উহা! প্রকাঁশ হয় নাই । (মূল প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান 

বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল । ) 
(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাহার বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদে সংস্কৃত পুথি” নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন । 
এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 

বিছ্যাভূষণ মহাশয় কিছু আলোচন! করেন । 

সভাপতি মহাশয় উভয় গ্রবন্ধলেখক মহাশয়কে তাহাদের প্রবন্ধের জন্ত বিশেষভাবে ধন্যবাদ 

দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার! প্রবন্ব-রচনায় বিশেষ পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন । পরিষৎ-পাত্রকায় 

প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে আলোচনার স্থবিধা হইবে। 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 

তৎপরে সভাভঙ্গ হইল । 

দ্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র 
সহকারী সম্পাদক । | | সভাপতি । 



পরিশিষ্ট 
ক- প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ হাজরা, সাঁতো, বার্ণপুব, বর্দমান : ২। শ্রীযুক্ত বেদ্যনাথ সিংহ, 

সেওড়াফুলী, হুগলী; ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা; ৪ শ্রীযুক্ত নগেন্জকুমার 

লোধ এম এ, বি এল, ১৭৭ কর্ণওয়ালিস গ্্রীট, কলিকাতা; €। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, 

বিশ্বাসপাঁড়া, জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাঁদ ; ৬ | শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বন্দীপুর, বুড়া, 
২৪ পরগণা ; ৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৫৭।১ধি আপাঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা ; 

৮। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৪০২ ডক্টর লেন, কলিকাতা । | 

খ-_ পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপন্ত পুস্তক-সংখ্যা 

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বস্থু-_-৭ ; ২ । শ্রীযুক্ত নারাঁয়ণচন্ত্র মৈত্র_৯; ৩। শ্রীযুক্ত কালীকষ্ণ 

ভট্রাচাধ্য--২১) ৪ । কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন-_-৩; ৫ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ-_-৩ ; 

৬। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত--৬ ; ৭। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রস্থাধ্যক্ষ__১ ) ৮ 192016018001210 
[1096106101৩ ; ৯ । বঙ্গীয় রাজসরকার--১ ; শ্রীযৃক্ত আশুতোষ ঘোষ--১। 

দশশম মাসিক অধিবেশন 
১৪ই চৈত্র ১৩৩৮, ২৭এ মার্চ ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্-_-৬টা! 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর--সভার্পতি। 

আলোচ্য বিষয়-_- 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ধাচন, ৩। পুথি ও 

ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ প্রবন্ধ-পাঠ_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন 

মুখোপাধ্যায় এম এ মহীশয়-লিখিত “বাঙ্গাল! ছন্দের মূলতত্ব” (২য় অংশ )৫ | বিবিপ। 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত 

নিখিলনাঁথ রায়" বি এল' মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্সনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 

১। গত মাসিক অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল । 
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২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাঁধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 
৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুথি ও পুম্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং 

প্রধাতৃগণকে ধন্বাঁদ জ্ঞাপন করা হইল । 

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহাঁমহো- 

পাঁধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের একজন সহকারী সভা- 

পতির পদ শূন্য হওয়ায় কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি এই পদে রায় বাহীছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 

বিদ্যানিধি এম এ মহাঁশয়কে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। 
৫ | সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যথণ পরিষদের উনচত্বারিংশ বর্ষের 

কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের নির্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্ত ভোট-পরীক্ষক 

নির্বাচিত হইলেন, 

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাঁধ্য বি এ 
৮” সতীশচন্দ্র বস্তু 

” ধযোঁগেশচন্দ্র বাগল বি এ 

”. উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ 

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবস্তাঁ কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গাল। ছন্দের মূলতত্ব” নাঁমক প্রবন্ধের দ্বিতীয় 

ংশ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাতৃষণ 

মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ এবং প্রবন্ধ সন্বদ্ধে কিছু আলোচন! করিলেন । 

অত:পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, অদ্য সমগ্র 

প্রবন্ধ পাঠে সুবিধা হইল না, উহা পরিষৎ-পত্রিকাঁয় প্রকাশ হইলে আলোচনার স্থবিধা হইবে । 

তিনি সুত্র বলিয়া যেগুলি নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার উদাহরণ দিলে ভাল হইত । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তথ্পর 

সভাভঙ্গ হইল । 

শ্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্ীযোগেশচক্দ্র রায় 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



পরিশিষ্ট 
ক- প্রস্তাবিত সাঁধারণ-সদস্যগণ 

১। শ্রীযুক্ত চামেলিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, কাটালপাড়া ২৪ পরথণা ; 

ভীযুস্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, “হিতবাদী+ পত্রিকার শন্ততম সম্পাদক, ৭* কলুটোল৷ 
স্ত্রী, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত. আশুতোঁধ ভষ্রাচাধ্য বি এল, শাস্ত্রী রোড, নৈহাটা, 

২৪ পরগণা ; ৪। আচাধ্যশাস্ত্ী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল জোয়ারদার বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, 

এফ সি পি, ভাইস্ প্রিন্সিপাল, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, ্রসিডেন্সি হিল”, লক্ষৌ; ৫। শ্রীযুক্ত 

সত্যেন্্রনাথ সেনগুপ্ত এম এ» স্বর্ণ গ্রাম, ঢাকা; ৬। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মল্লিক, “মলিক লজ”, 

২৩৭ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ; ৭। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, বঙ্গবাসী 

কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ১২ শাখারীটোল! ইষ্ট লেন; ৮ শ্ীযুক্তা শোভন! নন্দী, 

ব্রাঙ্গ বালিক। বিদ্যালয়ের “মস্তেসরী বিভাগের" প্রধান শিক্ষযিত্রী, ২৯৪ আপার সাকুলার রোড, 

কলিকাত1; ৯। শ্রীযুক্ত স্ুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১৬ হাজরা রোড, কালীঘাট, 
কলিকাতা ; ১০। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পালচৌধুরী, নর্থ হ্াটরা, হাওড়া ; ১১। ভাক্তার 

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শেট এম বি, নর্থ ব্যাটরা, হাওড়া । 

খ-_পুস্তকোপহা রদাতৃগণের নাম ও উপহ্ৃত পুস্তকের সংখ্য। 

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্তু--২ ; ২ । শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্্র মৈত্র_৪ ; ৩। 107৩ [01:9০ট0 

০01 47017820105, 773/9978990--১ 7৪ । বঙ্গীয় রাজসরকার--৫৯ ;) ৫ । গীতা প্রেসের 

কাধ্যাধ্যক্ষ-_৪; ৬। বরোদ! রাজসরকার--১3 ৭ | শ্রীযুক্ত প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়--১ ; 

৮ | শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়--১$ ৯1 মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পন্মনাথ বিগ্যাবিশোঁদ---১ 3 
১*। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞ1--১ ; ১১। শ্রীযুক্ত কুমার ব্রহ্মচারী--১ ; ১২ । শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৪ ; ১৩ । শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্-_৫ ; ১৪ । শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল-_ 
১: ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী--২ ; ১৬। শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্নাথ মিত্র বাহাছুর_-১। 



ল্যোসক্েস্ণ মুস্তক্কী স্স্রাতি পুত 

বিশেষ অধিবেশন 
১৯এ চৈত্র ১৩৩৮, ১ল! এপ্রিল ১৯৩২, শুক্রবার অপরাহ্-_-৬্টা । 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার-_ সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশেয়র 
বাধিক স্থৃতি পূজা । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 

সমর্থনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এম বি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলেন । 

শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় বলিলেন যে, পল্লীগ্রামে বসিয়৷ পরিষদের কাজ কি ভাবে 

করা যাইতে পারে তৎ্সম্বদ্ধে তিনি পত্রদ্বার; আমাকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচীন 
মৃ্তি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের নমুনা! সংগ্রহ করা, পরিষদের 
বলবৃদ্ধির জন্য স্দস্য সংগ্রহ করা কি ভাবে হইতে পারে, তাহার পথ তিনি আমাদিগকে 

দেখাইয়া দিয়াছেন । তীহারই প্রেরণায় আমি বহু দ্রব্য এ পধ্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি । 

এই কথা বলিয়া তিনি একখানি প্রাচীন ১০৮ বখ্সরের নকৃসা প্রার্শন করিয়া তাহা পরিষৎকে 

দান করিলেন । 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটণি মহাশয় বলিঙ্গেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু 
আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন৷ তীহাঁর জীবনের সকল ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ 
পরিচয় ছিল। তাহার সাহিত্য-প্রতিতার পরিচয় পাই তাহার ১৩১৪ বংসর বয়সের সময়। 

স্খন হইতেই তিনি ভারত, আধুনিক হিন্দুধন্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। তারপর 

পরিষর্দের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যেন কমিয়া গেল। পরিষৎ 

উহার ধ্যান-জ্ঞান হইল । পরিধদ্ মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহার কি আনন্দ! 

বিনা সাজসজ্জায় এই মন্দিরটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে গোচরে আনিতে তাহার প্রাণে ব্যথা 

লাগিল। তাই তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের চিত্র সংগ্রহ করিয়! পরিষদ মন্দিরে সাজাইলেন ) 

তারপর হইতে বহু সাহিত্যিকের চিজ্জ এখানে স্থান পাইয়াছে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত 

তিনি পরিষদের চিন্তা করিয়া! কাটাইয়াছেন । 

যুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, যতই দিন ঘাইতেছে, ততই আমর! ষেন 

ব্যোমকেশ দাদার কথা তুলিয়া! যাইতেছি। এখন পরিষদে আসিলে দেখি সেই সবই আছে, 

অথচ সবই ষেন প্রাণহীন বলিয়। মনে হয়। স্বর্গীয় ভিবেদী ও স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের কথ 



৪৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৮ বধের 

এক সঙ্গে না ভাবিলে বা না বলিলে আজিকার দিনে কিছুই বল! হয় না। পরিষদের প্রতি 

তাহাদের যেরূপ মমত্ববোৌধ দেখিয়াছি, সেরূপ আর দেখা যায় না বলিয়া মনে হয়। তীহার! 

সকল অবস্থায় পরিষদের কথা চিন্তা করিতেন । বাঙ্গালীকে-_শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার 
সেবায় উদদ্ করিতে, দেশে দেশে পরিষদের উদ্দশ্যে প্রচার করিতে তাহাদিগকে যেমন 
আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়াছি, এখন যেন সে দৃষ্টান্ত বিরল হইয়া আসিতেছে । বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সন্মেলন লুপ্টপ্রায়, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ব্যোমকেশ দাদার মত লোকের 

আবির্ভাব প্রয্বোজন হইয়াছে । আমরা আশা করি, আবার পরিষদে সেদিন ফিরিয়। 
আসিবে । 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবুই তীহর বঙ্গ-সাহিতা 

চঙ্চায় হাতে খড়ি দেন। তাহার প্রথম রচনা! তিনি দেখিয়ে দিলে পর আমার অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত 

নলিনীরঞরন পণ্ডিত-সম্প।দিত “জাহৃবী” পত্রে প্রথম প্রকাশ হয় । | 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ মহাঁশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে 

আমরা পরিষদের সেবা কবিবাঁর সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম । তাহার মত প্রাণ ঢালিয়া কাজ 
করিবার ক্ষমতা, আঁজকাঁল দেখ। যায় না। এদেশে প্রকৃত কম্মী খুবই কম- আঙ্গুলের মাথায় 

গোণা যায়। এদেশের ধারাই এই । পাশ্চাত্য দেশে কক্মীর পর কক্মীর উদয় হয়। 

আমাদের দেশে যে কম্মাঁ চলিয়া যান, তার শুন্ত স্থান পূরণ হয় না। পরিষদে ব্যোমকেশ 
বাবুর মত লোকের দরকার হইয়াছিল । তিনি চলিয়৷ গিয়াছেন, পরিষদে প্রাণ প্রবাহিত 

করিয়া গিয়াছেন তাই পরিষ চলিতেছে । আমর! আসি মাঝে মাঝে অবসরমত--বিনোদনের 

জন্ত । আমরা আশ! করি, পরিষদে নবীন কন্মীর দল আসিবে । 
শ্রীযুক্ত ঘতীন্দ্রনাথ বন্থ এম এ মহাশয় বলিলেন, এই পরিষৎ আমাদের দেশের এবং 

জাতির গৌরব স্থল। ৪০।৫* বখসর আগে আমাদের ধাঁরণ| ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা কত 
প্রাচীন । আমর! মোহীচ্ছন্নের মত বিদেশী ভাষার গৌরবের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম। 
নিজেদের ভাষ! ও সাহিত্যের '্রাচীনতার কথা, ইহার পুর্ব গৌরবের কথা আমাদের যেন 
আলোচনার বিষয়ীভূত হইতই না। দেশের আত ফিরিল এবং সে সময় এমন কতকগুলি 
লোক আসিলেন- ধার! মনে করিলেন, এ পথে চলিলে চলিবে না, আমাদের মাতৃভাষার 

আলোচনার দ্বার খুলিতে হইবে-_ইহার নষ্টগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই 
উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মাতৃভাষার আলোচন। ও গবেষণা করিবার জন্য একট। প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

হুইল। এই পরিষৎই সেই প্রতিষ্ঠান। রামেন্্রস্নন্দর জ্রিবেদী এবং ব্যোমকেশ যুস্তফী 
মহাশয়ঘয় ইহার প্রধান কম্মী ছিলেন। তাহার নিজেদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়! পরিষদের হিতের 
জন্ত প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন ৷ তাহারা যেভাবে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন, সেভাবে 

সেব৷ করার সৌভ্ডাগ্য সকলের হয় না। ব্যোমকেশবাবু আত্মভোল! হুইয়া পরিষদ্দের 
সেবাকেই জীবদের প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। আমর! যেভাবেই হউক পরিষদের সেব 
করিয়া গৌরবন্ঘবাধ করি। পরিষৎকে হোমাঞ্জি মনে করি--ব্যোমকেশবাবু প্রভৃতি হোতাগণ 
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এই অগ্নি জালইয়া গিয়াছেন--আমরা সাধ্যমত এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাড় করিয়া উহা 
জালাইয়া রাখিয়াছি মাত্র। ব্যক্কিগত স্বতি-পৃজার লক্ষ্য এই যে, ধাহাদের স্মৃতি পুজা করা 
হয়, তাহাদের প্রবাহিত ভাব জাগাইয়া রাখিলে ভবিষ্তৎ বংশীয়গণ সেই ভাব ও কৃষ্টি উজ্জলতর 
করিতে পারিবেন । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, আমাঁদের দেশে অবতারের ও দেবদেবীর স্বৃ্ি- 

পূজা হয়। চৈতগ্চদেবের শি্তগণ এই স্থৃতি-পৃজা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। সাহিত্যিকের 
স্বতি-পূজা এদেশে ছিল না৷ _-সে পূজা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরস্ত হইয়াছে । স্থরেন্্রনাথের 
সঙ্গে কংগ্রেসের, আশ্ততোষের সঙ্গে কলিকাত| বিশ্ববি্ভালয়ের, মহেন্দ্রলালের সঙ্গে সায়াম্ন 

এসোসিয়েশনের ষে সম্পর্ক, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে পরিষদের সেই সম্পর্ক--একথা নিঃসস্কৌচে 
বল! ষায়। “বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচর”-এর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ গঠন ও 

ক্রমোন্গতির যুগে অনেকেই অবসর মত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়াছিলেন । কিন্ত রামেন্্রসন্দর 
ও ব্যোমকেশবাবু পরিষদের সেবা যেরূপ নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহিত করিতেন--তেমন আর পাইব 

কোথায়? ব্যোমকেশবাবু ছিলেন প্রধান মজুর আমরা তার সহকম্মীরূপে কাজ করিবার 
মৌভাগ্যলাভ করিয়! ধন্য হইয়াছি। তিনি আমাকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দ পরিষদে আনেন । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ব্যোষকেশ আমার সহপাঠী ছিলেন। ভার স্ৃতির প্রতি 

দ্ধ! জানাইতে আসিয়াছিলাম । ব্যোমকেশ মুম্তদী ত্যাগের মৃত্তি। তাঁর মধ্যে এমন একটা! 
আকর্ধণী শক্তি ছিল, যাহাতে তাহার প্রতি আকুষ্ট না হইয়! পারা যাইত না। তিনি অনেককে 

পরিষদের সভ্যশ্রেণীভৃক্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার এই গুণে। 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাঁশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা- 

ভঙ্গ হইল। 

প্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্্রযোগেশচন্দ্র রায় 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
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ব্চ্ি্নচত্্র চত্টোন্পাম্যস্স স্ম্মভি-পুক্ 

বিশেষ অধিবেশন 

২৬এ ত্র ১৩৩৮, ৮ই এপ্রিল ১৯৩২, শুক্রবার অপরাহ--৬ট। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীধুক্ত ফণিসভূষণ তর্কবাগীশ--সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়-_বন্ধিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের বাধিক স্থৃতি-পূজ| । 

সর্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফপিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাঁশয় কর্তৃক “বন্দে মাতরম্” গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত 
নলিনীরগুন পণ্ডিত মহাশয় “বঙ্কিমচন্দ্র” নামক স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন । 

শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্নাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয়দ্য় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে 

ছুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
বঙীয়-নাট্য-পরিষদ্ের সভ্যগণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছুর্গেশনন্দিনী” হইতে বিছ্াদদিগগজের ভোজন 

₹শের অভিনয় করিলেন । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস 
মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে নান! উলেখমোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিলেন । 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত "সহজ রচনা শিক্ষা” নামক এক পুস্তক প্রদর্শন করিলেন । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণ চক্রবর্ভী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় এই গ্রস্থের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ইহ1র বৈশিষ্ট্য 
দেখাইয়। দেন এবং ইহা হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন । 

তৎপন্বে সভাপতি আহাশম় বলিলেন ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কীন্তি বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে 

অমর করিগ্া রাখিবে । এইবরপ স্বতি-সভার দ্বারা মহান্ ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র এবং প্রতিভার 

কথ। আলোচন। করিয়া সাধারণ লোকে বিশেষ উপকৃত হইবে । পরিষদের এই বাঁধষিক অঙস্ুষ্ঠান 

বারা পরিষৎ সকলেরই ক্ুতজ্ঞতাভজন । 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর স্ভাভঙ হয়। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবত্ত | শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 
সহুকারী-সম্পাদক । সভাপতি । 



বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ 
২০০৮ লঙ্গাব্েদলি 

মাসিক ও বিশেষ 'ধিবেশনের এবং সংবর্ধন ও উৎসবাদির 





হিন্দী-সাহিত্য-লম্মিলনের প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থন। 
গত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিথে হিন্দী-স1হিত্য- 

সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এই সম্মিলনের 

অধিবেশন এবং শ্রীযুক্ত পূরণচাদ নাহার মহাশয়ের “কুমার সিংহ হলে, এক সাহিত্যিক 

প্রদর্শনী হয়। এই উভয় অনুষ্ঠানেই পরিষৎ নিমন্ত্রিত' হইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন 

এবং প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পুরণটাদ 
নাহার মহাশয় প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 

ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয়। মূল সন্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমাঁর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত ছ্র্গাপ্রসাদ 
খৈতান এবং মূল সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কবিবর পণ্ডিত জগল্সাথ দাস 
রত্বাকর। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে এই সন্মিলনের সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য ও 

প্রতিনিধিগণকে পরিষদ মন্দিরে সংবর্ধনা কর! হয়। এই উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দির যথোপযুক্ত" 
ভাবে পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হয়। দ্বিতলের সভামঞ্চে বিস্তৃত আঁসনোপরি অভ্যাগতগণ 
উপবেশন করিলে পর স্ুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাঁশয় “বন্দে মাতরম্, গাঁন 

করেন ও পরিষদ্দের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোঁপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ 
সাংখ্যতীর্থ মহাশয় স্বরচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের 
সভাপতি মহাঁশয়কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ 
বস্থ মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অভ্যাগতগণুক পরিষদের সাদর আহ্বান জ্ঞাপন 

করেন এবং উক্ত সম্মিলনের সভাপতি পণ্ডিত জগন্নাথদাঁস রত্বাকর মহাশয়কে পরিষদ্দের 

প্রকাশিত “সঙ্গীত-রাগকল্লক্রম” গ্রন্থ উপহার দান করেন। অতঃপর, অধ্যাপক ভক্টর শ্রীযুক্ত 
স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের 
উদ্দেশে শ্রীযুক্ত তারাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাঁশয়লিখিত নিয়োক্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ 

করেন। তৎপরে শ্রীধুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার দুইটি গাঁন এবং হাশ্রসরসিক শ্রীুক্ত শরৎচন্দ্র 
পণ্ডিত মহাশয় কৌতুকাঁবৃন্তি করিয়া অভ্যাগতগণকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করেন। 
অভ্যাঁগতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মুন্সী আঁজমীরী সাহেব এবং অপর একজন সদস্য সন্নর সঙ্গীত 

আলাপ করেন । অতঃপর শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাঁস টাগ্ডন মহাশয় ভারতে হিন্দী ভাষার 

সার্ধজনীন্ত। ও জর্ধত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন এবং হিন্দী-সাহিত্য- 
সম্মিগনের পক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংকে আতন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত 

জগন্লাথদাঁস রত্বাকর মহাঁশয়ও এই কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপনে যোগদান করেন। তৎপরে প্রতিনিধিগণ 

পরিষদের পুত্তকালক্প ও চিত্রপাল। পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। 
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অভিন্নন্দনন-পাজ্র 

হিন্দী-সাহিত্য-সন্মেলন-সভ্যানাং সাদরাভিনন্দনম্ 

হে ভারতীচরণপন্থজমত্তভূঙ্গ' 

হে সাধবঃ সততবাঁঙ মখযাঁজ কা হে। 

পাদার্পণেন সদয়ং ভবতাং কুতার্থাঃ 

ধন্যা বয়ং বিততপৃতচরিক্রভাজাম্ ॥ 

সাহিত্যাপুধিমজ্জনে সচতুৈর্ধবাগ দেবতাপৃজকৈঃ 

নানাশাস্ত্রবিচারণান্থনিপুণৈঃ শ্রীমদ্তিরত্রাগটিতঃ | 

সস্তোমামৃতপূরিতাঃ খলু বয়ং, স্বাভাবিকো দৃশ্যতে 

নিত্যে। মানবধর্্ম এষ, নিতরাং তোষঃ সমে ধর্দিণি ॥ 

বয়ময়ি সমবেতা৷ ভাঁরতীমন্দিরেৎম্মিন্ 
কথমপি বিদধাতুং যুম্মদীয়াং সপধ্যাম্। 
তদতিবিনয়পূর্ববং প্রার্থ্যতে স্বাগতং বঃ 
সুখয়তি জনচিত্তং স্বাগতেনৈৰ বিঘান্॥ 

 অন্ধার্পিতং ভবতি সাধুজনৈকহত্যং 
শরন্ধাভিরেব পরিতুষ্যতি দেববুন্দম্। 

তৎ শ্রদ্ধয়৷ পরিদদামি ভবস্ক্য এত- 

দর্ধ্যং প্রমন্নশুচিশোভন্মানসেভ্যঃ ॥ 

শ্রীতীন্দ্রনাথ বস্তু 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক। 

উনচত্বীরিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎনবৰ 

গত- ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৮ই শীবণ, (২৪এ জুলাই ১৯৩১), শুক্রবার বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
উনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠাদিবদ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়। পরিষদের সপ্তত্রিংশ বর্ষের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নেতৃত্ব করেন। 

পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাশয় মঙগলাচরণ গান গাহিয়া 

উৎসবের উদ্বোধন করিলে পর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বন্ু মহাশয় সমবেত 
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স্থধীমণ্ডীলকে সশ্রদ্ধ অভিবাঁদন জ্ঞাপন ও এই উত্সবের সাফল্য কাঁমনা করিয়া নিক্লিখিত 
সদস্যগণ যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেইগুলি পাঠ করিলেন, - 

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রাঁয় ( দিনাজপুর " 
রাজা শ্রীষুক্ত গ্রমথনাথ মালিয়! বাহাঁছুর ( সিয়ারসোল ), 

মৌলভী মোহম্মদ রওশন আঁলি চৌধুরী (পাংশা ), 
শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রন্দ্র রাঁয় চৌধুরী ( রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ ), 

স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ ঘোবৰ বি এল (জেমো, কান্দী ), 

শ্ীদূক্ত পূরণটাঁদ নাহার (কলিকাতা )। 

অতঃপর তিনি কবিবর শ্রীযুক্ত রবান্দ্রনাথ ঠাকুর মহাখশবের প্রেরিত নিম্নলিখিত 

বাণী পাঠ করিলেনঃ-- 

“বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম স্চনাঁকাঁলে তাহাকে দেখিয়াছি । তখন নব-নিঃশ্ুত 

নির্ঝরের মত সে ছিল ক্ষীণ-ধ1র!, বনস্পতির প্রসাদচ্ছাঁয়ায় তাহার প্রবাহ বহিত। অবশেষে 

একদা পূর্ণতা লাভ করিয়! নিজের এশ্বর্য্যে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাহাকে দেখিলাম । 

কিন্ত সে দিনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল। কেন না, বাংল! দেশের পলিমাঁটিতে যেমন কোন 

কীন্তিমন্দির স্থাঁয়ী হয় না, তেমনি মিলনীশক্তির অভাবে আমাঁদের দেশে কোন জনসংসদ পাকা 

হইয়। টিকিতে পাঁরে না, রন্ধে রজ্ধে দল-বিরোধের দুর্বার বীজ তাহাঁর ভিত্তিতে ভিত্তিতে 

গ্রন্থিবিদারণকারী বিনাঁশকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত করিতে থাকে । বোধ করি একমাত্র বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের ভাঁগ্যেই এরপ ছুর্য্যোগ ঘটে নাই। এ পধ্যন্ত ধঁহা-1 তাহাকে রক্ষা করিয়া 

অসিয়াছেন, তাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ । তথাপি তাহাদের নিজের শক্তিই ইহাকে সন্ধিভেদ 

হইতে রক্ষা করিতে পারিত না । বস্তত বাঙ্গালীর চিত্ত ইহাঁকে গভীর ভাবে রক্ষা করিয়াছে । 

সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্য সম্পদ্, সাহিত্যে বাঙ্গালী আপন গৌরব উপলব্ধি করে। বাংল! দেশে 

সাহিত্য-পরিষৎ আপন স্বাভাবিক আশ্রয় পাইয়াছে। তাঁই আজ আটত্রিশ বৎসর কাঁলের 

অভ্যর্থনার দ্বারা জয়যুক্ত' এই পরিষৎকে নিঃসংশয়িত কণ্ঠে অভিনন্দিত করিবার দিন আজ 

আঁসিল। এই দিন পূর্ণতর প্রাণশর্তি বহন করিয়। বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্তন করুক-__-এই 

কামনা করি।” 

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় এই উৎসব উপলক্ষে যে সকল হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য 

পরিষৎকে পুস্তক, প্রন্তর-মুস্তি, প্রাচীন মুদ্রা, পুথি, চিত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের স্বহস্ত-লিখিত 
পত্রাদি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং অর্থ দান করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও উপহত দ্রব্যের তাঁগিকা 

পাঠ করিলেন এবং তীহাদিগকে পবিষদের পক্ষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জাপন করেন। 

এই সকল মৃল্যবান্ দ্রব্যের তাঁলিক1 পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
অতঃপর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাণ দত্ত মহাশয় সমবেত সাঁহিত্যিক- 

মণ্ডলীকে সাদরাহ্বান জ্ঞাপন পূর্বক সংক্ষেপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শুচনা! কাল হইতে 

বর্তমান সময় পথ্যস্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাসঃ ইহার আশ! আকাঙ্ষা উদ্দেশ্য এবং আদর্শের 
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পরিচয় দান করিলেন এবং সমবেত সঙ্গদয় বন্ধু এবং সাহিত্যিকগণকে পরিষদের অস্তিত্বের 

প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়। ইহার ক্রমোন্নতিতে মুন্তহন্ত হইতে সনির্ববন্ধ অনুরোধ জীনাইলেন। 
তৎপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ দাশগুঞধ মহাশয়ের কন্ঠা 

শীমতী মৈত্রেয়ী দেবী স্বরচিত “জয় পরাজয়” শীর্ষক কবিতা! পাঠ করিলেন। পরিষদের অন্যতম 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, ৩২ বৎসর পূর্বের “সৌঁমপ্রকাঁশ” সম্পাঁদক 
কৈলাসচন্দ্র বিষ্ভাভষ্ণ এম এ মহাঁশয় পরিষদের ৬ বাধিক উৎসবে যোগদান করিয়! উক্ত 

পত্রে ণ্বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ” নামে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন । 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্ছনাথ মিত্র বাহাদুর একটি কীর্তন, শ্ীমুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী 
মহাশয়। রবীন্জনীথের “অয়ি! ভুবনমনমোহিনী” গান? জীদুক্ত নলিনীকান্ত সরকর মহাশয় 

একটি হাম্তরসাত্মক গান গাহিয়! এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র বক্সী মহ1!শয় একটি গান গাহিয়া 

উৎসব-ক্ষেত্রের আনন্দ বর্ধন করেন। উৎসবান্তে যতকিঞ্চিৎ জলযেগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । 

পরিশিষ্ট 

প্রতিষ্ঠাউৎসব উপলক্ষে উপহার-_ 

১। শ্রীযুক্ত। কামিনী রায়-_- ৯ খানি পুস্তক । 

২। * লীলা দেবী-_- ৫ 

৩। » নিশারাণী ঘোষ- ৪ ্ 

৪ | » মেত্রেয়ীদেবী-- ১ 

৫। » রাঁধারাঁণী দেবী ও শ্রীযুক্ত নক্কে দেব- ১ খানি পুস্তক । 

৬। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২ খানি পুস্তক ও এক প্রন্তর-মুণ্তির পার্খদেশ (খণ্ডিত)। 

৭। » যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -২ খানি পুস্তক । 

*» রামেন্দু দত্ত ২ খানি পুস্তক। 

৯। ১» কবিশেখর কালিদাস রায়--৭ খানি পুস্তক। 

১০। » জিতেন্দ্রনাথ বন -- ৬ খানি পুস্তক । 

১১। ৮» ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাঁশ--৩ খানি পুস্তক । 

১২। «এ »5 সত্যচরণ লাহা-_-১ খানি পুস্তক । 

১৩। 5 সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক _৩ খানি পুস্তক। 

১৪। ৮ সত্যেন্দ্রনাথ সেন্ডগু--১ ৪ 

১৫। » নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--১  * 

১৬। » রণেন্্রমোহন ঠাকুর--১ 

১৭। ০. জ্যোতিশ্চজ্র ঘোষ-২ খানি পুস্তক এবং বঙগীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ১৯শ 
অধিবেশনের কার্ধ্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের ফটো । 

২৫। শ্রীযুক্ত শ্ীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -১ খানি পৃস্তক। 

৮। 



প্রতিঠ-উৎসব ] কাধ্যবিবরণ ৫৫ 

১৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত--১৩ খানি পুক্তিক1। 
২০। » অবিনাঁশচন্ত্র গঙ্গোপাঁধায়__-৪ খানি পুণ্তক, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত “পরমহংসদেবের শিল্তক্সেহ” প্রবন্ধের পাঙুলিপি এবং একখানি পত্র । 

২১। স্বর্গীয় ব্রজেন্্রনাথ বন্থু- ৪ খানি পুস্তক এবং পাগল হরনাঁথের ৪ খানি পত্র । 
২২। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা়__স্বামী বিবেকানন্দের তস্তলিপি ২ খানি, স্বামী 

সারদানন্দের স্বহন্ত-লিখিত তিনখানি গ্রন্থের পাঁওুলিপি এবং রমেশচন্দ্র দত্তের লিখিত এক পত্র । 

২৩। শ্রীযুক্ত স্বামী চন্দ্রেশ্বরাঁনন্দ - ১ খানি পুস্তক। 
২৪। » স্বামীভূমান্দ-- ৪ » | 
২৫। » কুমার শরৎকুমার বায়_-১ পুস্তক, ২থানি নক্সাধুক্ত ইক (পাওয়ার) 

এবং একটি প্রস্তর-খণ্ড (ত্রিবেণীতে প্রাপ্ত )। 

২৬। গৌড়ীয় মঠ- ২২ খানি পুস্তক । 
২৭। শ্রীযুক্ত অ্ধেন্দ্রকুমাঁর গঙ্গোপাধ্যা_-তিব্বত হইতে আনীত একটি পিতলের দীপ। 

২৮। শ্রীধুক্ত প্রভাঁতকুমার দত্ত_গিরীত্ঈমৌহিনী দীসী মহাঁশয়াঁর ব্যবহৃত হস্তীদন্ত- 

নির্মিত কলমদীন (দৌয়াত, কলম, পেন্সিল সমেত ) এবং পাথরের উপর খোদাই কাজ 

করা ও চিত্রাঙ্কনের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত ছুইটি পদক । 

২৯। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী--১ পুস্তক। 
৩০। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোঁষ -১ পুস্তিকা । 
৩১। 5 অজিত ঘোঁষ--এক প্রাচীন পুথি । 

৩২। » বসন্তরঞ্জন বায়_-ছুইখাঁনি প্রাচীন পুথি এবং স্বীয় জ্যোতিরিজ্রনাথ 

ঠাঁকৃর মহাশয়ের এক পত্র। 

৩৩। শ্রধুক্ত হরেকঙ্ণ মুখোপাধ্যায়_এবখাঁনি চণ্ডীদাসের পদসংবলিত প্রাচীন পুথি। 

» প্রিয়নাথ চক্রবন্তী ১ রৌপ্য ও ১ তাত্র মুদ্র। (প্রাচীন) 

৩৫। » যতীন্দ্রনাথ বস্ু--পাওুয়৷ হইতে সংগৃহীত এক প্রাচীন প্রস্তরথণ্ড। 

» বাঁমকমল সিংহ ২ প্রাচীন তাত মুদ্রা । 

৩৭। » নিতাইচরণ পাল- একটি বিধুঃ-ূর্তি। 

৩৮। ৯ যতীন্দ্রনাঁথ বস্তু এবং ভ্রাতৃগণ - কাঠের পিড়ির উপর আঁকা প্রাচীন চিত্র। 

৩৯। ,» স্ুধীরপতি বাক্স জাড়া)_ কাঁচের উপর আক! প্রাচীন চিত্র (কালী নুগ্ধি) 

৪০। » কবিরাজ ইন্দূভূষণ সেন-_২ খানি পুস্তক । 

৪১। » হীরেন্ত্রনাথ দত্ত- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মহাশয়কে লিখিত কবিবর 

নবীন্চন্দ্র সেন মহাশয়ের কতিপয় পত্র । 

এই নকল পুস্তক, পুথি, হস্তলিপি, সাহিত্যিকগণের শ্বতিচিন্ধঃ প্রাচীন চিত্র স্তর মি 

ও মুদ্রা প্রভৃতি ব্যতীত নি্লিখিত অর্থদান পাওয়া গিয়াছে_ 

৩৪ । 

৩৬। 



৫৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৮শ বধের 

(ক) ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের আজীবন-সদস্ত.পদের জন্য ২৫০২ 

আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন। 

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি পরিষদের 

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগ্া।র পুষ্টির জন্য ১০০২ এক শত টাক] দান করিয়াছেন। 

ত্রিপুরাধিপিতির আগমন 
পরিষদের সভাপতি আঁচাধ্য শীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রাঁয় মহাশয়ের আহ্বানে ত্রিপুরাধিপতি 

পঞ্চ্রীযুক্ত মহাঁরাঁজ বীর বিক্রমকিশোর মাঁণিক্য বাহাঁছুর ১৩৩৮ বঙ্গীন্দে ১১ই পৌষ রবিবার 
পরিষদ্ মন্দিরে শুভীগমন করেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কাঁধ্যনির্ববাহক- 

সমিতির সভ্যগণ মহারাজ ধাহাছুরকে মন্দিবদ্বারে আবাহন করেন। দ্বিতলের হলে মহারাজ 

বাহাদুরের বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইখানে পরিষদের সভাপতি 

মহাশয় ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্ববকীন্তি কীর্তন করেন এবং বঙ্গসাহিত্য ও ভাঁষার উন্নতির জন্য 
পূর্ববর্তী রাজগণের মুক্তহন্ততার বিষয় বিশদভাবে জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের পক্ষে ত্রিপুরাঁধি- 

পিকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা অভিনন্দিত করেন। উত্তরে মগারাঁজ বাঁহাঁছুর পরিষদের প্রত 

অর্ধ! ও গ্রীতি জ্ঞাপন করিলেন । পরিষদের পুস্তকাঁগাঁর ও চিত্রশাল1 পরিদর্শন করিয়া মহারাজ 

বাহাদুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে মোগগনীপুর শাঁখা-পরিষ্দের সহকারী 

সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় মহারাজের উদ্দেশে তাহার রচিত এক কবিতা 

উপহার দেন। 

রবীন্দ্র-জয়ন্তী 
কবিবর শ্রাধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ংক্রম সগ্ডতি ব্সর পূর্ণ 

হওয়ায়, (ক) সমগ্রদেশের পক্ষ হইতে তাহাকে যথোঁচিত সংবর্ধনা করা, (খ) এই 

উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা এবং (গ) শিল্প ও সাহিত্যিক প্রদর্শনীর আয়োজন করার সঙ্বল্প 

গত ১৩৩৮২রা! জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ইউনিভাঁপিটি ইন্ষ্টিটিউটে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
তদীনীস্তন সহকারী সভাপতি ত্বগীয় মহীমহৌপীধ্যাঁয় ডক্টর হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে কলিকাতাবাসীর এক সাধারণ অধিবেশেন স্থিরীকৃত হয় । 
এই সকল কাধ্য সম্পাদনের জন্য একটি সমিতিও গঠিত হয়। আচার্য শ্রীযুক্ত 

জগদীশচন্ত্র বনু মহাশয় সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের ষম্পীদক শ্রীযুক্ত হতীন্্রনাথ 
বস্ট মহাশয় সমিতির সম্প।দক নির্ববাটিত হন। ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নয়েন্র দেব মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় ঘে, (ক) 



ী-্ী কাধ্যবিবরণ ৫৭ 
পরিষৎ হইতে রবীন্দ্'জয়ন্তী উপলক্ষে কবিবরকে এক মানপত্র দেওয়া হইবে ও শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিশ্চন্্র ঘোঁষ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে খে) কবিবরকে পরিষদ মন্দিরে এক সান্ধ্য- 

সন্মিলনে সংবদ্ধিত করা হইবে এবং এ দিনে (গ) শ্রীযুক্ত 'অমলচন্ত্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত 

কবিবরের মর্্র-মুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে! এতৎদ্যতীত জয়ন্তী-সমিতির অনুরোধে স্থির হয় 
যে, টাউন হলে ষে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার কতিপয় 
দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইবে। এই সকল স্বল্প কার্যে পরিণত করিবার ব্যয়ভার 
বহনের জন্য পর্ষিদের কতিপয় সহৃদয় সদন্য পরিষকে অর্থসাহাঁধ্য করেন। এই 

সাহায্য ব্যতীত পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতেও কিছু ব্যয় করিয়া কায সম্পন্ন হয়। গত 
১১ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি আচাধ্য শ্রীযুক্ত ওবুল্লচন্ত্র রাঁয় মহাশয় কলিকাতা 

টাউন হলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর বিরাট সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মাঁনপত্র পাঠ করিয়া 
কবিবরকে উপহার দেন। এই মানপত্র পুরাতন তাম্রশাসনের আকারে তামপটে খোদিত 
করিয়া দেওয়! হইয়াছিল । 

॥ উঠ ॥ 

রবীন্দ্র-প্রশস্তি 
হে কবীন্দ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যারাগীদিগের প্রতিনিধিরপে বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ 
করিতেছে। 

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অগ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি বতধারী 

তপন্থীর স্তায়, এই সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকু্ ভাঁবে তাহার আরাধনা 
করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে_ দেবী আপনার শিরে অমর-বর 

বর্ষণ করিয়াছেন--আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাহার অমৃত-বীণার অঞ্ডয় মুচ্ছন! সঞ্চারিত করিয়াছেন। 

হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতাযুঃ হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্ধ্ 
ও বলের প্রেরণ! দ্বারা, তাহার সপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ 

করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নবন্ব সুষমা ও সৌন্দধ্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ 

করুন। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনচত্বারিংশ বৎসর ব্যপিয়৷ আপনার উপচীয়মান গত সাহিত্য- 

সম্পদে বিপুল গর্ব অনুভব করিয়াছে । / আপনার বক্তার মন্দ্রে ইহার আগ্য বার্ধিক উৎসব 

মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়! 

রুতার্থ হইয়াছিল । আবার আপনার স্মরণীয় .বষ্টিতম জন্মদিনে সংবর্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া 

পরিষৎ আপনাকে সম্ত্রমের অর্থ্য নিবেদন করিয়াছিল । কবিজীবনের সেই সেই সন্ধিক্ষণে 

উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আঁশ! ও আকাজ্ষ। আপনার কীন্ডি-ভীতিতে সমুজ্জল হই! আজ 

সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে । নু-ধন্ঠ আপনি- মানবের বিনশ্বর ছুঃখ-স্ুখের 

মধ্যে সত্যের শাশ্বত শ্বর্ূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড; বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, 

ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বছর মধ্যে প্রক্যের সন্ধান পাই! যুগ-যুগাস্ত-লন্ধ ভাতের সনাতন আদর্শকে 
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ভাগীবঘী-ধাঁরার স্য।য় মর্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইরাছেন। হে সত্যদ্রষ্টা১ আপনাকে শত শত 

নমস্কার। | 

হে বাণীর বরপুজ, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, “বর্ণ-গন্ধ-গীতময়” এই বিচিত্র বিশ্ব ধাহার স্ুরভি- 
শ্বাস, কবি-কোবিদের “ী*র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-জ্ঞা-গ্রতাঁপ যাহার সৎ-টিৎ-আনন্েের 

প্রচ্ছন্ন আভাঁদ, সেই শঙ্কর বিশ্বস্তর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বন্তি ও শাস্তি বিধান করুন, যদ্ 

ভদ্রং তদ্বআ'স্ুবতুঃ আর সবো বুদ্ধ শুভয়৷ সংযুনক্তু ॥ 

॥৩ স্বন্তি॥ গুস্বস্তি॥ শু স্বস্তি ॥ 

বজীয়-সাহিত্য-পরিধদের পক্ষে 

কলিকাতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই পৌধ। সভাপতি। 

এই মাঁনপত্র পঠিত হইলে পর কবিবর বলিলেন-_-“সাহিত্য পরিষদের গরথম আরম্ভ ক1লেই 

এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাঁভ করিঞ্গাছিল, এ কথা তাহ।রা মকলেই জানেন 

ধাহাঁরা ইহার গুবর্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রাঁমেজ্্রনুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে 

এই পরিষংকে স্বভবনে €তিঠিত করিয়া তাঁহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। 

একদা আমার পঞ্চাশতবাঁষিকী জরন্তী-সভায় তিনিই ছিলেন ধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় 

তাহারই ক্িগ্ধ হস্ত হইতে আমার শ্বদেশদত্ত দক্ষিণ আমি লাঁভ করিয়াছিলাম। 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্তমান জয়ন্তী-উৎসবের স্ুচন! 

সভাঁয় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাঁবাদের দ্বারা আমাকে তাহার শেষ আশীর্বাদ 

দাঁন করিয়! গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মাঁন্পত্রে আমার পরলোৌকগত সেই 

মহৃদয় সুহদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে-_ধাহ।দের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, ধাঁহাঁদের বাণী নীরব ।” 
“অদ্য পরিষদের বর্তমান সভাপতি সর্বজনবরেণ্য জননায়ক আচাধ্য ও ফুল্লচন্দ্র এই যে 

মানপত্র সমর্পণ করিয়৷ আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন, এই পরে সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-ভারতীর 

ববদাঁন বহন করিয়া আঁমাঁর জীবনের দিনাস্তকীলকে উজ্জল করিলেন এই কথা বিনয়নস্র 

আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাঁম |” 

তৎপরে গত ১৩হ পৌষ তারিখে অপরাহ্ ওটার সময় পরিষদ মন্দিরে 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত 'কবিবরের মন্্বর মস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং অপবাস্ে ৪টাঁর সময় প্রীতি সম্মিলন উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পরিষদ্ মন্দিরে 
আগমন কবেন। 

এই উপলক্ষে পরিষদ মন্দির যথোপযুক্ত ভাঁবে সঙ্জিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাবান্ চিত্রশিল্পী 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্গু মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া মন্দিরা সঙ্জীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

ভীহারই আদেশ ও উপদেশে শাস্তিনিকেতনের কতিপয় ছাত্রী পরিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বার 

হইতে দ্বিতলে উগ্িবার সমস্ত পথটি সুন্দর আলিপন। ছারা চিত্রিত করিয়াছিলেন এই জন্য 
পরিষৎ শ্রীযুক্ত নন্দবাবু ও তাহার ছাত্রীদ্দের নিকট কৃতজ্ঞ । 
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কবিবর পরিষদ্ মন্দিরে উপস্থিত হইলে লাঁজবুষ্টি ও শঙ্খধবনি করা হয় । দ্বিতলে উপৰিষ্ট 

হইলে মাঁল্য-চন্দন দিয়া তাহাকে নরণ করা হয় ও শান্তি-নিকেতনেল ছার ও ছাত্রীগণ সঙ্গীত- 

দ্বারা তাহাকে অভিনন্দন করেন।। শরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে কবিবরের 

দীর্ঘগীবন কামনা করিয়া পরিষদের প্রতি তীভার অকৃত্রিম প্রীতির বিষয় উল্লেখ করেন। 

তৎপরে কবিবর প্রত্যুত্তরে পরিষদের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিতা- 

পরিষদে অভ্যর্থনা! লাঁভ করিয়া তিনি যত প্রীত হইয়াছেন, 'অন্য কোন স্থানে তাহার অভ্যর্থনা 

ভাঁহাকে তত আনন্দ দাঁন করে নাই । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান । 

সাহিত্যই সমাজ ও জাঁতি গঠনের বিশিষ্ট পার এবং সঠহিত্যই জাতির অমূল্য সম্পদ্, 

সাহিত্যের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি পরিপূর্ণভাবে প্রকট হইয়া থাঁকে ; . এই সাহিতা-পরিষৎ 

বাঙ্গালী জাতির চিন্ত হইতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও ধীরে হ্বীরে 

গড়িয়। উঠ্রিয়। অগ্টত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । বাঙ্গালী ইহার জন্য স্বতঃ প্রেরণা অগুভব 

করিয়াছিল। এই সাহিত্যের মধ্যেই বাঙ্গালী তাঁহার জাতীয় জীবনের সত্যকাঁর গৌরব অন্ভব 

করিয়া থাকে । এই কারণেই বাঙ্গালীর অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান অবহেল। ও আত্মকলহে শিথিল 

হইলেও সাহিত্য-পরিষৎ স্তপ্রতিষিত হইয়াছে । তিনি নিজেও এইখানে তীহাঁর সহজ স্বাভাবিক 
অধিকার অনুভব করেন । সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক-_ইহাই তাহার কামনা । 

পরিষদের মেদিনীপুর-শাখাঁর পক্ষ হইতে শাখাঁর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 

মহাশয় মেদিনীপুরে প্রস্তুত একখানি “মসলন্ব পিত্তলনির্টিত স্ন্বর আধার সমেত উপহার দেন। 

এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ জলনোগের আয়োজন হইয়াছিল; এই শ্লীতি-সম্মিলন গুভূতি কাধ্য 

সম্পাঁদনে শ্রীযুক্ত "জাতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় পব্ধিষংকে বিশেবভাঁবে সাহাধ্য করিয়া ছিলেন। 

তাহার উদ্যোগে ও চেষ্টীয় প্রায় শতাধিক বিশিষ্টা মহিলা! আমন্ত্রিত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে 

কবিবরের সংবর্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন । 

গত ৯ই পৌধ টাউন হলে প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি অন্থন্থ দ্রব্যের সহিত প্রদর্শিত 
হয়। পরিষণ কর্তৃক ব্বর্গীয় আঁচাধ্য বামেন্দ্রন্ুন্নর ভিবেদী মহাশয়ের সংবর্ধনা! উপলক্ষে কবিবর 

স্বহন্তে যে মাঁনপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলকমল 

ত্রিবেদী মহাশয় প্রদর্শনের জন্য পরিষদে পাঠাইয়াছিলেন। এই মাঁনপত্রথানিও পরিষদের 

দ্রব্যাদির সহিত প্রদর্ণনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। 

কবিবরকে মান্পত্র দিবার জন্য এবং গ্রীতি-সম্মিলনের ব্যয় নির্বাহের জন্ত যে সকল 

সহ্ৃদয় হিতৈধী পরিষতকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম অগ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্ধ্য- 

বিবরণের পরিশিঞ্ে প্রকাশিত হইয়াছে । 





প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
আচাধ্য রামেব্দ্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থতি-বাঁধিকী 
২৩এ জজ্যষ্ঠ ১৩৩৯, ৭ই জুন ১৯৩২, সোমবার, অপরাহ্ ৬।০ট1 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর-_-সভাপতি 
অগ্ত আচার্য রামেন্ত্রন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুত্তফী মহাশয়ের চিত্র মঞ্চোপরি 

স্থাপন পূর্ব্বক তাহা পুষ্পমাল্য দ্বারা সঙ্জিত এবং ধূপধুনার ছারা সভাস্থল আমোদিত 
করা হয়। 

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর অধ্যাপর্ক 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অযুল্যচরণ বিগ্ঠাভৃষণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরধন পণ্ডিত, 
ডাকার শ্রীযুক্ত সরশীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্তরনাথ বস্থ প্রীতি মহাশয়গণ স্বর্গীয় 

ত্রিবেদী মহাঁশয়ের বিবিধ গুণাবলী ও পাগ্ডিত্যের উল্লেখপূর্ধবক তাহার সহিত পরিষদের 
সম্পর্ক, বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার দান, তাহার অবর্তমানে পরিষদের অবস্থ। প্রভৃতি বিষয় আলোচনা 

করেন। তৎপরে বর্ষে বর্ষে তাহার স্থৃতি-পৃজার দ্বারা নৃতন নুতন কৃশ্মিগণকে তীহার আদর্শ 
অন্গসরণ করিয়া পরিষদের সেবা করিতে সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানান হয়। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়। 

্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী আব্দুল গফুর সিদ্দিকী 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

মাইকেল মধুন্দন দত্ত স্মাত-বাঁধিকী 
১৫ই আধাঢ় ১৩৩৯, ২৯এ জুন ১৯৩২, রবিবার । 

ও গ্রাতে-গোরস্থানে ৭* টায় 

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাতে কবির সমাধিপা্খে 
প্রার্থনা হয়। এই প্রীর্ঘনায় কবির নানা গুণাবলীর কীর্তন কর! হয়। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্র আদ্ক 
মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় একটি ক্ষত প্রবন্ধ পাঠ 

ফরেন। . তৎগরে কবির দৌহিত্র প্রযুক্ত ভক্লিউ বি,. এস, নি্, শ্রীযুক্ত রমেজচজ! চৌধুরী, পীযু্ত 
কুষ্ণলাল বন্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার বন্ধ, শ্রীযুক্ত হেমেজনাথ দাশ গুপ্ত এবং সভাপতি 

'মহাশয় প্রার্থনা! করেন । 



দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 
অপরাহু ৬।০ টায় 

আচার্ধ্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়--সভাপতি 
পরিষদের সভাপতি আচাধ্য শ্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্রচন্দ্র রায় মহাশয় সভীপতির অ।সন.গ্রহণ 

করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাশয় “রেখো মা দাসেরে মনে.**সঙ্গীত গাঁহিয়া সভার 
উদ্বোধন করিলেন । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার মাঁতীমহ্র সহিত মাইকেগের বন্ধুত্বের ও তদীয় পত্বী'র 

সহিত নিজের বাল্যকাঁলের আলাপের উল্লেখ করিয়৷ বলিলেন,--আজ বাঙ্গালার অমর কবি, 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা মাইকেল মধুস্থদনের ৫৯তম স্থতি-বাঁধিকী। আমরা আজ 
তীহার স্বত্িপূজ। করিতে সমবেত হইমাছি। আজ্জ বাঙ্গ'লী। জাতি বীরপুজা। করিতে শিখিয়াছে ; 
এটা জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। মধুস্থদন অগিত্রাক্ষর ছন্দের স্থষ্টি করিয়া জাতিকে এক 
অপূর্ধব উপঢৌকন দিয়াছেন। এই ছন্দ না থাকিলে আজ নাটকই হইত না । আজ আমরা 
তাহার দেওয়া এই উপঢৌকনের গৌরব ভারতে তথা ভারতের বাহিরেও করিতে পারি । এই 
ছন্দ হুষ্টি ছিল একটা অতিশয় সাহসের কাঁজ, সে সময়ে কেহই তাহাকে এই জঙ্ত সম্মান দেয় 
নাই; এমন কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নয়। মাইকেলের আসন বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

তাহার আবি9াব ন। হইলে বাঙ্গাল! সাহিত্য দরিদ্রই থাকিত। তাহার প্রতিভা ছিল অসা- 

ধারণ। একজন থৃষ্ধন্ম।বূলম্বীব্ল পক্ষে সুমধুর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রচন। বাস্তবিকই প্রতিভার 
পরিচায়ক । 

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় একটি ম্বরচিত কবিতা পাঠ 

ফরেন। 
ভ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আদক মহাশয় এই উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতা! পাঠ করেন । 
শরীর অসুস্থ বোধ করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মগ্রথমোহন বস্ছ মহাঁশয়কে সভাপতি" 

গুঁলাভিষিঞ্ত করিয়া গ্রশ্থান করেন । 
 অঙ্তঃপব তদানীস্তন বিঘোৎসাহিনী সমভ| কর্তৃক ববিবরকে যে মানপজ দেওয়া হহয্বাছিল, 

“ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত “সোমপ্রকাশ' হইতে সংগৃহীত সেই ঘানপজষ এবং ইহার  উত্তপ্নে 
স্কালীপ্রসঙ্গ সিংহ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কবি যাহা বলিগ্াছিলেন, তাহা গ্রীযুক্ত ব্রজেজনাখ 
স্খঙ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়া লমবেতগণের আনন্দ বর্ধন করেন। না 

ইহার পর শ্রীমান্ হিরগয় ঘোষ “মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে 'রামের 'বিলাপ' এবং ৪ 
ম্লাজসুমার মল্লিক মহাশয় 'সমাঞ্চি' আবুত্তি করেন-। 



ওয় বিশেধ ] কাধ্য-বিবয়প ও 

কবির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ভর্রিউ বি, এস্, নিস্ মহাঁশ নিজের পরিচয় দিয়া, তাহার হ্বর্গগত 
মাঙামহের সন্বপ্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বনতা করিলেন। তিনি বাঙ্গালী কবির দৌহিত্র হইয়াও 
বাঙ্গালা ভাষায় কথ৷ বলিতে ন! পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন । | 

পরে শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্তী মহাঁশয় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় মাইকেল 
মধুহ্দনের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন। 

তঃপর কুমারী শ্রীমতী সাবিত্রী সরকার 'বঙ্গভাঁষা” আবৃত্তি করেন। 

শ্রীযুক্ত জিতেক্জনাথ বস্থ বি এ, এটর্ণী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 
তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। 

শ্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ভূতীয় বিশেষ অধিবেশন 
২৫এ আষ।ঢ ১৩৩৯, 5ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ট। 

ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--সভাপতি 
_ আলোচ্য বিষয়-_বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ । 

সহকারী সভাপতি প্রীযুক্ত হীরেন্তরনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন 
তিনি বলিলেন যে, ভারতের অন্ততম বিখ্যাত বাগী বিপিনচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্থক ॥ 

তাহার সহিত ২৫ বৎসরের ঘনিষ্ঠতাঁর ফলে তাহার কর্মময় জীবনের বনু সংবাদের সহিত তিনি 

পরিচিত । তিনি আজীবন যে যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, ভাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তাহার আত্ম- 

জীবনচরিজ্রে প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। আমাদের গভীর দুঃখ যে, এই মহান্ ব্যক্তি কতক" 

গুলি কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বিপিন বাবুর সহকম্মা ও সহযোগী 

থাকিয়া তাহার জীবনের অনেক উল্লেখধোগ্য ঘটন| ও কাধ্যাবলীর সহিত পরিচিত । রা'জ- 

নীতির আলোচন| করা আমাদের উদ্দগেশ্ঠের বহিভূত--এই জন্ত তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা 

বলিতে পারা! ঘাইবে না। তাহার সর্বগ্রধান কাজ ভারতের নানা স্থানে দেশবাসীর মনে 

দেশাত্মবোধ উদ্বদ্ধ করা। তিনি খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গপাহিত্যে তাহার অসাধারণ 

দখল ছিল। রাজনৈতিক বলিয়া বিপিনচন্র দেশমধ্যে গ্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি যখন বঙ্গ- 

তাঁধায় অন্তান্ত বিষয়ের আলোঁচনা করিতেন ও প্রবদ্ধাদি লিখিতেন, তখন তিমি রাজমীতির চিন্তা 

হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হই! লিখিতেন। তিনি বঙ্গদেশের সাধন! ও বঙগসাহিত্যকে অন্ত দেশের 

ডাব ও সাহিত্য অপেক্ষা বড় ভাবিতেন। হ্গসাহিত্যে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা বৈধবসাছিতো 
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তাহার জান গভীর ছিল-বৈষ্বদের সাধনা-পদ্ধতিকে তিনি বিশেষ শ্রন্ধার চক্ষে 
তদেধিতেন । 

জ্ীযুকত ফতীন্ত্রমোহন ভর্রাচার্ধ্য এম এ ম্হাশয় স্বর্গীয় বিপিন বাবুর সংক্ষিপ্ত নি পাঠ 
করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন পণ্ডিত মহাঁশয় বলিলেন ষে, বিপিন বাবুর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি 

হইয়াছে, তাহা অপরিসীম। পরিষদ্দের খন আবশ্টক হইয়াছে, তখনই তিনি পরিষদে আসিয় 

সভাপতিত্ব ও বক্ততাদি করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । তিনি চট্টগ্রামে সাহিত্য- 

সন্মিলনে, পাটনায় সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়! বঙ্গভাষার উন্নতি ও প্রসারের ভস্ত 

বক্ততাদি করিয়াছেন । বস্কিমচন্দ্রের বজদর্শনের তিরোভাবের পর আচাধ্য অক্ষযচন্্র সরকার 
মহাশয় নবজীবন প্রকাশ করেন । এ পত্রের বৈষ্ণব ধর্দের আলোচনার বিষয়ে তিনি অক্ষয়- 
চন্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করেন। পরে বৈষ্ণব সাহিতা রীতিষত পাঠ করিয়৷ তাহার মত পরি- 

বর্তন হয় এবং টৈঞ্চব সাধন ভজনায় তিনি আকুষ্ট হন । তাহার ফলে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্া 

ও রসশান্র সনবদ্ধে বহু প্রবন্ধ অপূর্ব ও অতুলনীয় ভাষায় লেখেন । শ্রীযুক্ত নলিনী যাবু জীনাইলেন 

যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্র ঘোঁধ মহাশয় স্বর্গীয় বিপিন বাবুর ঞকখানি তৈলচিত্র গ্রস্তত করাইয়া 
গরিষংকে দান করিবেন। 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এই দানের প্রতিশ্রুতির জন্ত আস্তরিক ধন্তবাদ 
দিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিপিন বাবুর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার 

পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মন্তব্য উপস্থিত করিলেন। 

সমবেত শ্রোতৃমগ্লী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 

দানের পর সভা! তর্গ হইল। 

্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তা শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 
২৫এ আষাঢ় ১৩৩৯, ৯ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ-_সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়স্্পরিষদের ভূতপূর্বব সহকারী সভাপতি ও স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশস্বের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। 

জীযুক্ত হেমেলগরসাঁদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
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শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম ফবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, গ্রভাতবাবু বঙ্গভাষায় ছোট 
গল্প লিখিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ওপন্যাঁসিকগণের মধ্যে কাহার স্থান বন 
উচ্চে। তাহার লেখার মাধুধ্য ও তঙ্গী তাহার নিজন্ব। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ললিলেন, প্রতাঁতবাবুর গল্প পড়িক স্তাহাঁর রচ-পদ্ধতির 

অভিনব কৌশল ও তীক্ষ দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
বাঁ শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর বলিলেন, প্রডাঁতের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে পরিচয় । 

সে ব্যারিষ্টারী কেন পড়িতে গিগ্নাছিল, তাহা আজিও বুঝিতে পারিলাম নাঁ। সে ছিল অতি 

মহুভাবী,স্পব্যারিষ্টার হইয়া সে কি. করিবে? সাত চড়েও সে কথা কহিত না। আইন 

ব্যবসা করিতে সে গেল রঙ্গপুর, গয্া, দার্জিলিং । গয়াতে কিছু রোজগ।র হইত। তাহার 

সাহিত্যিক ঘাঁতিক তাঁহার ঘাড়ে চাঁপিয়া বসিম়াছিন্ন-_-অন্ঠ কাজে তাহার মন ছিলই ন!। 

গয়াতে নাটোরের স্বনামধন্ত প্রসি্ধ মহারাজ জগদিজ্রনাথ গেলেন । প্রভাতের রচনা দেখিয়া 

তিনি আগে হইতে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি কআমনক কথাবার্তার পর প্রভাতকে “মানসীর' ভার 

দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। সে মহারাঁজও তর্গে গেলেন। প্রভাত রইল। মানসীর 

জন্ত সে প্রাণপাতি পরিশ্রম করিত । আমাক মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পরই প্রভাতের স্থান। 

বিধাতার নিদারুণ পরীক্ষা, আমি এখনও বাচিয! আছি। সে ছিল আমার ছোট ভাই। 

য'রা পরে এল, আগে গেল, আমি রইনু পড়ে? । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ মহাশয় বলিলেন, প্রভাতবাঁবু ছিলেন অমায়িক, 

সহদয়। বিনরী ও নআ। ব্যারিষ্টার হইলেও তাহার ভিতরটা সাহিত্যের ধ্যানে ভরপুর ছিল। 

'সানসী'কে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্ররূপে ঈঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেন । আজকাল 

সাহিত্যের গতি নিয়মুখী হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যে কচি ও গুত্রতা রক্ষা করিবার 

জন্ত তাহার মত লোঁকের একান্ত দরকার। তাহার স্থান লইবার লোক আর নাই 

বলিলেই চলে । 

সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাঁশযের নিকট কিছু শুনিবার আশা! 

করিয়াছিলাম। তিনি শ্রদ্ধা জানাইতেই আসিয়াছেন ; শরীর অন্ুস্থ বলিয়া কিছু বলিতে 

পারিবেন না । গ্রভাঁতবাবু ছোট গল্প লিখিতেন। গল্পের রাজা মোপাস! | বক্ষিমচন্দ্র তিনটি ছোট 

গল্প লিবিয়াছিলেন। তার পর ফরাসী ভাষা হইতে গল্পের অনুবাদ প্রভাতবাবু, করেন। 

হিতবাঁদীতে কৃষ্ণকমলবাঁবুঃ রবীন্দ্রনাথ লিখিতেন, ভূপেন্দ্রনাথ বন্ মহাশক় অর্থনীতি সম্বন্ধে 

লিধিতেন ; তখন হ্ব্ণকুমারীও লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৯-৯* থুঃ প্রভাতবাবুর লেখ! 

আরগ্ত। গোড়াতেই তিনি কবিতা লেখেন। ১৮৯৬ থৃঃ দাসী'তে “রৌগ্যমুদ্রার আত্মকথা” 

লেখেন। বামাননাবাবু উহার লম্পাদক ছিলেন। ্বর্ণলতার তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 

ভীবনীর সব কথা &ঁ দাঁসীতেই তিনি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার একবার তর্কযুদ্ধ 

হয়। তথাপি তিনি রবীশ্রনাথকে ভক্তি করিতেন। তিনি ধুব..গন্ভীরপ্রকৃতির লোক 

ছিলেন, লিখিবার শক্তি ছিল অসাধারগ।  গল্প-সাহিত্যকে তিনি সমদ্ধ করিয়া 
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শিয়াছেন। বঙ্গপাহিত্যে তাহার দানের কথা বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন স্মরণ 
রাখিবে। | 

ত্বৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রভাতবাবুর পরলোকগমনে পরিধদের শোঁক প্রকাশের প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন । সমব্তে শ্রোতৃমণ্ডঙগী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধগ্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবত্ত ভ্ীবিশ্রেশখবর ভট্টাচার্য 

নহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন 
২৫এ আষাঢ় ১৩৩৯, ৯ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, সন্ধ্যা *টা 

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী-_সভাপতি 
হ্বালোচয বিষয়-_মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ। 

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ্ 

করিলেন । ৮ 
শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিতৃতঘ্ণ মহাশম্ম বলিলেন, সুবিখ্য।ত “রামরুঞ্চ-কথামৃত” গ্রস্থ- 

প্রণেতা গ্রম'ই এই স্বীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত । তিনি রামকু্চ পরমহংসদেবের দৈনন্দিন জীবন" 

কাহিনী ও কথামত অতি নিপুণ ভাবে সংগ্রহ করিয়া উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়! 
শিয়াছেন । 

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর বলিলেন, মহেন্দ্রনাথ বখন মেট্রোপলিটান স্কুলের হেড 

মাষ্টাত্র ছিলেন তখন আমার সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় । তিনি নিয়মিত ভাবে পরমহংসক্দেবের 

নিকট গিয়া সব কথ! নীরবে শুনিতেন | যখন তিনি পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন, তখন তাহার 

বান্ধ জন থাকিত না। তার মধ্যে একাগ্র গুকুভক্কি ছিল। তিনি অনন্তকম্ম। হইয়! পরমহ্ংস- 

দেবের জীবৎকালে তার সঙ্গ করিতেন । তিনি সব কথা গুছাইয়া 'রামকষ্কথাস্বত' লিখিয়া- 

ছেন। গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া এরূপ ভাবে গুরুসেষা তাহাতেই সম্ভব । 

সভাপতি যহাশয় ভীহার পরলোকগমনে পরিষদের শোকগ্রস্তাঁব উপস্থিত করিয়া তাহার 

পরিবাবুবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইলেন:। সরুলে দঞ্জয়মন হইয়। এই প্রস্তার গহণ, 

করিলেন । বভীপতি যহাঁশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভ্গ ইল 

জ্ীচিন্তাহরণ চত্রবন্ভী শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাঙজর্যর 

সহকারী লম্পাদক | . সভাপতি 



অফত্রিৎশ বাধিক অধিবেশন 
২৬এ আধাট ১৩৩৯, ১০ই জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহু ৫টা 

আচাধ্য শ্রীধুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়_-সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়--১। সভাপতির অভিভাষণ (বিষয়-_বাঙ্গাল৷ ভাষার উদ্নতি ও প্রসার ), 

২। চিত্র-গ্রতিষ্ঠা-_€ে) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস 

চট্টোপাধ্যায় এগ সন্মএর পক্ষে স্বর্গায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত ৬মহামহোপাধ্যায় 

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের চিত্র, খে) শ্রীযুক্ত! বমাদেবী এবং তাহার ভ্রাতা ও 
ভগিনীগণের প্রদত্ত ৬হধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র এবং গে) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লহ! 

মহাশয়প্রদত্ত ৬নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র, ৩। সহায়ক ও সাধারণ-দদন্য নির্বাচন, ৪। 

অষ্টত্রিংশ বাঁধিক কাধ্যবিবরণ, ৫ । উনচত্বারিংশ বর্ষের আন্মানিক আয়-ব্যয়-বিধরণ, ৬। 

উনচত্বারিংশ বর্ষের কার্্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। উনচত্বারিংশ 
বর্ষের কর্মীধ্ক্ষ নির্বাচন সন্বদ্ধে কাধ্/নির্বাহইক-সমিতির প্রস্তাব, ৮1 তোক-প্রকাশ_ কে) 

ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, খে) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, ব্যারিষ্টার, 

(গণ) ধীরাজকৃ্ণ মিত্র, €ে) ছিজেন্দ্রনাথ বস্থ, বা!রিষ্টারঃ ডে) সতীশচন্দ্র ঘটক এম এ মহাশয়গণের 

পরলোকগমনে, এবং ৯।. বিবিধ । 
পরিষদের সভাপতি. আচাধ্য শ্রীযুক্ত গ্রচুন্চন্ত্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিলেন। 
২। সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্টা করিলেন।-- 

কে) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বতির উদ্দেশে মেসার্স গরুদাস চট্টোপাধ্যায় এপ 

সন্ধার পক্ষে ব্ব্গীয় গুরুদাস চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় 

পণ্ডিতক্লাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের তৈলচিত্র । 

খে) শ্রীতুক্ত1! রমা দেবী, শ্রয়ুক্তা এণাক্ষী দেবা, শ্রীযুক্তা চিত্রা দেবী, যুক্ত সৌম্যেঞজনাথ 
ঠাকুর এবং শ্রীধুক্ত স্বৰীজ্্নীথ ঠাকুর মহাশয়গ্রদত্ত তাহাদের পিতা! ব্বর্গায় সুধীন্্রানাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের ক্রোমাইড চিত্ঞ। 

(গ) ডক্টর শ্রীযুক্ষ নরজ্্নাথ লাহা মহাশ্রয়গ্রৎত্ স্বর্গীয় নবীনচজ আচ্য মহাশয়ের তৈল- 

টি. . 

 বচিজপ্রধাতৃগপকে সভাপতি মহাশয় ধন্তবঙ্জ জ্ঞাপন, করিলেন। 

ও। (ক) কুট গয়ুক্ত বিভৃতিতূষণ দত্ত মহাশয় সৃহায়ক-সদস্ত নির্ববাচিত হইবেন ৃ 
প্রন্তাবক-_শীযুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত । 

... পমর্থক-্ভরীদুক্ত ছেষচজজ খে! . 

খ্) পরিশিষ্ট লিখিত ব্যন্ধিগণ পরিষদের সাধারপ-সদন্ক নির্বাচিত হইলেন । 
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৪1 সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অঙ্টত্রিংশ বাঁধিক কার্যবিবরণ, ও 

অষ্টত্রিংশ বাধিক আয়-ব্যয়*বিবরণ এবং (৫) উনচত্বারিংশ বর্ষের আগ্নমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 

পাঠ করিলেন । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বহ্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার 
বিষ্ঠারত্ব মহাশয়ের সমর্থনে+এবং সর্ধবসম্মতিক্রমে উক্ত বাধিক কাধ্যবিবরণ, বাধিক আঁয়-ব্যয়- 

বিবরণ এবং আহ্ছমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল । 
১ তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আর একট! 

বৎমর কাটিয়া গেল। বঙ্গদেশে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও ইহা! 
উপযুক্ত সমাদর দেশের লোকের কাছে পাইতেছে নাঁ। ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। পরিষদে 
কর্মীর সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়। বোৌধ হয় না-_তবে প্রাণের টানের কিছু যেন অভাব লক্ষিত 
হইতেছে । তেমনি বঙ্গপাহিত্যের বিষয়ও বলা যায় যে, ২৪ বৎসর আগে বাঙ্গালা সাহিত্যের 

যে অভাঁব ছিল, আজও সেই ২৪ বৎসর পরেও নানা বিষয়ে ক্রমোন্নতির ফলেও সে অভাব দুর 
হয় নাই। শিশুসাহিত্য, কথাসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে 
বটে, কিন্ত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অবস্থা সে দিনকার অপেক্ষা কিছু পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয় না। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ষে সকল পরিতাঁধ। 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পর আর সেরূপ পরিভাষ| সঙ্কলিত হয় নাই। তারপর অনেকে 

এই পরিষৎ হইতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি আজিও সাহিত্যে 
গৃহইত হয় নাই। যাহাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! সম্কলিত হয় ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাহিত্যের 

প্রসার হয়, সে দিকে শিক্ষিতগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি ॥ আজকাল জ্ঞানলিপগ্গার 

হাস পাইয়াছে। সেই জগ্'বিজ্ঞান অনুশীলনের দিকে কাহারও আগ্রহ নাই। ছাত্রগগ বিশ্ব- 
বিস্ভালয়ের উপাধি লাভ করিবার জন্যই ব্যন্ত। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যখন ফ্রান্সে নুতন 
বৈজ্ঞানিক গবেধণার আলোচনা আরস্ত য়, সেই সময় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের বক্তা শুনিবার 
জগ্চ পাবলিক হলগুলিতে লোকের স্থান হইত না । এমন কি, বিলাসিনী রম্ণীগণও বিশেষ 

আগ্রহ সহকারে এ সঞ্চল বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনিতে যাইতেন। কিন্তু আমাদের দেশে 

বিজ্ঞানীপোচনার জন্ত সেরূপ আগ্রহ কোথায়? ডাক্তার মহেন্জলাল সরকার মহাশয় খন 

[1780192 45900186107. 108 09 00161588100 01 9019709 প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 

সেখানে বৈজ্ঞানিক অ;লোচনার নুত্রপাত হইল । কিন্তু পরিতাপের বিষয়, (খামে বৈজ্ঞানিক 

আলোচনা শুনিবাঁর জগ্ত লোকের সেরূপ আগ্রহ গ্রষ্কাশ হইল না। পুর যখন এ প্রতিষ্ঠানটি 

ফলিকাত বিশ্ববি্ঠালয়ের সঙ্গে সংঙ্ষিষ্ট হইল, তখন সেখানে ছাত্রদের যাতায়াত আরম্ভ হইল। 
ইংরেজি বা! ফরালী গ্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে রাশি রাশি গ্রন্থ আছে 

এবং বিজ্ঞান অঙ্গশীলনের জন্য আজীবন নিযুক্ত আছেন, এরূপ লোকও সেখানে বিস্তর আছে। 
কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এই দারিপ্্যের দুরীকয়ণ কি সম্ভব হয় না? আমাদের 
সকলের সমবেত চেষ্টা ছ্বারা এই কলঙ্ক মৌচন ফরিতেই হইবে। বাঙ্গাল! ভাষায় অভিধান 
সম্পূর্ণ হয় নাই। জ্ঞানেন্রমোহন দীসের অভিধানে ৭৫৯০০ শবা আছে, চলপ্তিকায় ২৬৪+ শব 



বাধিক ] কার্যবিবরণী ৯ 

আছে। এখানি অকৃস্ফোর্ড 1)10600215 অবলম্বনে লিখিত। এখনও আমরা পিছাইয়! আছি । 
কথা-সাহিত্যেও সেই গুলি প্রট,__প্রণয়কাহিনী ; বীরত্বের কাহিনী নাই বলিলেই হয়-_যাহা 
কিছু আছে, তাহা 70955 [২৪1850791) ও প্রতাঁপাদিত্য প্রভৃতি অবলম্বনে । এই দুর্বল 
আতির মধ্যে বীরত্বের ভাবব্যঞুক কাহিনীর প্লট কোথা হইতে আসিবে ? 

তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাঁশয়-লিখিত একখানি পত্র পাঠ করিলেন। 

নলিনীবাবু পরিষদের পুরাতন বন্ধু; পরিষদের স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি রমেশ-ভৰনের 

উপর দ্বিতল নির্্ীণের প্রস্তাব করিয়া ১০১২ চীদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সর্ববাদি- 
সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্তবাদ দেওয়! হইল । 

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্লিখিত সদশ্যগণ আগামী বর্ষের 

কার্যানির্ববাহুক-সমিতির-সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,_ 
১।- * শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত; ২। শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ; ৩। রায় 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাঁথ মিত্র বাহীছুর ; ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; ৫ | শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার ; শ। শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বস » ৭1 শ্রযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৮। শ্রীযুক্ত 
বসম্তরঞ্জন বায়; »৯। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়; ১০। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত) 
১১। * শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত) ১২। শ্রীযুক্ত নচজ্রনাথ সোম 3 ১৩। আীযুক্ত মৃণালকাস্তি 

ঘোষ; ১৪। * প্রীষুক্ত প্রিযরঞ্জন সেন; ১৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ১৬। * শ্রীযুক্ত 

জ্ঞানরঞ্জন. বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮1 ডাক্তার 

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ) ১৯। শ্রীযুক্ত ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; ২*। শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র 

ভষ্টাচা্য ।. | 

সভাপতি মহাশয় ইহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়! বিজ্ঞাপিত করিলেন। 

৭। নিমলিখিত সদস্যগণ উনচত্বারিংশ বর্ষের জন্য বন্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন, 

. সভাপতি- আচার্য্য শযুক্ত প্রসুল্চন্্র রায় । 

প্রম্তাবক-_শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক- শ্রযুক্ত মম্মঘমোহন বস্থ 1 

সহকারী সভাপতি--(ক) শ্রীধুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত) (খ) স্যর যুক্ত রাজেন্রনাঁথ 

মুখোপাধ্যার, গে) শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) শ্রীযুক্ত এমথনাথ চৌধুরী, 

ডে) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাখ্যতীর্ঘ, (5) স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, 

(ছা মহারাজ শ্রুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এৰং (জ) রাক্স শ্রবুক্ত যোগেশচন্জ্র রায় বাহাদুর । 

গ্রত্তাবক--কুষাব শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বায়, সমর্থক- প্রযুক্ত জ্যোতিশ্ন্্র হোষ। 
'সম্পাঙ্ঈক- শ্ীবুক্ত যতীজ্জনাথ বহ্ছ.॥- গ্রস্তাবক--সভাপতি মহাঁশয়। 

সহকারী সম্পাদকগণ-_কে) শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত; (খ) শ্রীযুক্ত হেমচজ-ঘোষ, (গ) জ 
চিস্তাহরগ চক্রবর্তী এবং (ঘ) জীযুক্ত জনাখনাখ. ঘোষ! | 



১৩ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদ্দের [ ৩৯শ বর্ষের 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত মন্ঘমোহন বন্থঃ সমর্থক-_-জীযুক্ত নিখিলনাথ রায়। 
পত্রিকাধ্যক্ষ-__ডর্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
প্রস্তাবক --শ্রীবুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, সমর্থক-শ্রীযুক্ত বসম্তরঞজন রাঁয়। 

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব। 
প্রস্তাবক _ জীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক- শ্রীধুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা । 
চিত্রশালাধ্যক্ষ - ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোঁষাল। 
্রস্তাবক-্-শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভষ্টাচাধ্য, সমর্থক-_ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থকুমীররঞীন দাঁশ। 
্রন্থাধ্যক্ষ--ডৰ্টর জীযুক্ত স্থকুমাররঞ্জন দাশ। 

প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, সমর্থক - শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার । 

ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ। 

প্রন্তাবক _-ডর্টর শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক- শ্রীবুক্ত কিরণচন্্র দত্ত। 

আয়্-ব্যয়-পরীক্ষক-_শ্রীযুক্ত উপেন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইটাদ সাহা কু । 
প্রস্তাবক-_বাঁয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঁহীছুর, সমর্থক --স্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বস্থু। 

সভাপতি মহাশয় এই সকল সদস্যের নির্বাচন বিজ্ঞাপিত করিলেন। 
সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন,__কাঁধ্যনির্বাহক-ঈমিতির নির্ধ্বাচিত সদস্তগণের মধ্যে 

তারকা-চিহ্নিত চারি জন সদস্য কর্্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। অন্তএব তাহাদের পরবর্তী 
নি্লিখিত চারি জন উক্ত সমিতির সভ্য হইলেন,__ 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত অমলচন্জ্র হোম, * শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাঁর এবং 
শ্রীযুক্ত আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী । ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় 

তাহার পরবস্তী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোঁষ মহাশয় উক্ত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 
নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষদের পক্ষে নির্বাচিত হইয়াছেন,_ 
শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রন্দ্র রাঁয় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বন্ধ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, 

রায় জীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমীর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 

নিম্নলিখিত সদস্যগণ কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে নির্বাচিত. হইলেন,_ডাক্তা'র 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং শ্রযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ । 

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্বাচন বিজ্ঞাপিত করিলেন। .. 

৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশর জানাঁইলেন বে, নি্লিখিত সদস্যগণের পরলোক- 

প্রাপ্তি ঘঠিয়াছে,-(ক) ডক্টর শরচ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
(গ) ধীরাজকুষ্ণ মিত্র, (ঘ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বনু এবং ($) স্তীশচন্দ্র ঘটক । সকলে দণ্ডায়মান 

হইয়া ইহাদের স্বতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। 
ন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, এই শোকসংবাদের পরে কিছু আনদোর 

সংবাদ আছে । আমাদের প্রস্তাবিত রমেশ-ভবনের ছিতল নির্মাণ তহবিলে নিয়লিখিত 

দানের প্রতিশ্রুতি পাঁওয়া গিয়াছে,-_(ক) আচাধ্য শ্রীযুক্ত গ্রসুল্লচন্দ্র যায় ১০**২। জরীযুক্ত 



বাঁধিক ] বাধ্যবিবরণী ১১ 

মন্মথমোহন বস্থু মহাশয় জানাইলেন যে, এই দানের প্রতিশ্রতির পর এই সকল প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া গেল,-_ শীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত ৫৯০ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাঁথ বন্থ € সম্পাদক ) ৫**২১ 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ ১০১২ এবং তিনি নিজে ১*১২ এবং পূর্বে বিজ্ঞাপিত শ্রীযুক্ত 
নলিনীবাবু ১০১২। 

অতঃপর সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তী শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য 
সহকারী সম্পাদক । সভাঁপতি। 

গ্িস্িষ্ট 

প্রস্তাবিত সাঁধারণ-সদস্যগণ 

১। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ৰস্থ ৰৈ এ, সালখিয়া? হাওড়া; ২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রলাল 

কু এম এ, হার্ডিং হোষ্টেল, ৪র্থ তলা, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাল 

বাঁর-এযাট-ল, ১০৮ বারাণসী ঘোষ স্ত্রী; ৪ শ্রীযুক্ত পৃর্ণচন্দ্র নিয়োগী এম এস-সি, 

পি ৮ রাঁসবিহারী এভিনিউ; ৫ শ্রীযুক্ত নীরজাকাস্ত চৌধুরী এ-এস্-পি, নরসিংহপুর ; 
৬। রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার বাহাদুর, ১২ হরিশ মুখাঁজ্জী রোড, ভবানীপুর 

৭। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস, ১১ বি আশুতোষ রোড, ভবানীপুর ; ৮। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্লাল 
বড়ুয়া এম এ, উনাইনপুরা, পটায়া, চট্টগ্রাম; ৯। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ 
পি ১১৮ ঝাউতলা রোড; ১০। ডাঃ শ্রীধুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় ঃ 

১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরেন্্নাথ রায় ১২৯।১ মসজিদবাড়ী স্বীী;  ১২। শ্ীঘুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল, ৭৯ বীডন গ্্বীটী; ১৩। ভাক্তার শ্রযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম বি, ১৯৭ কর্ণওয়ালিস দ্র; ১৪ । শ্রীযুক্ত শ্ামলাল গোস্বামী, সহযোগী সম্পাদক 

স্বাস্থ্যসমাচারঃ, ৩ মধু গুপ্ত লেন) ১৫। শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতীরত্র, 
কোন্নগর১ ১৬) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এম এস-সি, বাঁকীপুর; ১৭ শ্রীযুক্তা 

অঙ্রূপা দেবী, মজ:ফরপুর ; ১৮।- অধ্যাপক শ্রীযুজ্জ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, হাজারীবাগ ; 

১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রন্্র চক্রবর্তী এম এ বি এল, চাউরিয়াগঞ্জ, কটক) 

২০। শ্ীযুক্তা রম! দেবী, *» দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন) ২১। শ্রীযুক্ত এণাক্ষী দেবী, এ; 
২২। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় এম এ, ৭* কলুটোলা -দ্রীট ; ২৩। শ্রীবুক্ত সত্যেন্্রনাথ 

সেনগুপ্ত এম এ, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা; ২৪। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পাল চৌধুরী, ২৪ মারহাট্রা 

্্ী ট, নর্থ ব্যাটরা, হাওড়া; ২৪। ডাঃ জীবুক্ত বিশ্বনাথ শেঠ এম বি, নর্থ ব্যাটরা, হাওড়া ; 
২৬ । শ্রীযুক্ত প্রিয়নাঁথ দাশ, নৈকাঠী, বরিশাল । 

ভিজা ০০ 
ভি 



১২ বঙ্গীর-সাহিতয-পরিষদের [ ৩৯শ বর্ষের 

প্রথম মানিক অধিবেশন 
১লা শ্রাবণ ১৩৩৯, ১৭ই জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্্ ৬ টা 

সভ।পতি--রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ, ২। লাধারণ-সদন্তয নির্বাচন, 

৩। পুস্তকোঁপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ প্রবন্ধ-পাঠ- পণ্ডিত শ্রযুক্ত রাধাবল্পভ 

জ্যোতিস্তীর্ঘ মহাশয়-লিখিত “জ্যোতিষে কঃ পন্থাঃ” নামক প্রবন্ধ, এবং ৫ | বিবিধ। 
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রাঁয় মহাশয়ের প্রন্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রাঁয় বিদঘ্ল্লভ মহাঁশয়ের 

সমর্থনে রাঁয় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। (ক) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। (থ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর! হইল । 
৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্পভ জ্যোতিস্তীর্ঘ মহাশয় তাহার ““জ্যোতিষে কঃ পন্থাঃ” 

নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বস্থ এম এ মহাশয় প্রবন্ধকাঁর মহাঁশয়কে 

'ধচ্চবাদ দিলেন । 

অধ্যাপক শযুক্ত জুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাঁশয় বলিলেন যে, প্রাচ্য ও 

'পাশ্চাত্তা জ্যোতিষিগণের গণনা-পস্থায় মতদ্বৈত থাকিতে পারে; কিন্তু যে দ্দিক্ দিয়াই হউক, 

বিশুদ্ধ গণনা হওয়াই দরকার । বিশুদ্ধ গণিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি প্রাচ্য, কি.গুতীচ্য, 

কোন পশ্থীই দোষারোপ করিতে পারিবেন না। ফলিত জ্যোতিষের জন্য পাশ্চাত্যের 
গ্রহস্ফুট গুলি গ্রহণ কর! কর্তব্য । 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্ত্রনাথ ঘোঁষ মহাশয় বলিলেন, জোতিষশান্ত্ে “অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই 
'ম্বাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচন৷ বেদের সময় হইতেই চলিয়া! আসিতেছে । শিক্ষা ও 
;101800651 056159007এর অভাবে জ্যোতিষে “অবৃঃ্ট” আসিয়! পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য 

অয়নাংশ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ আলাদা । জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শান্ত্র। পাশ্চান্তদের মত 
প্রত্যহ 0১561581101) কর! দরকার। অতঃপর তিনি এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্িকায়.ছাপা' হইলে 
ভাল হয়, . এইরূপ মত প্রকাশ 'করিলেন। 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত £কলা'সচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বলিলেন, আমাদের দেশীয় লোকগণ 

অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। তাহীর! সাধারণ পঞ্জিকাঁমতেই পুঁজ! ব্রতাদি কাধ্য সম্পন্ন করিয়া 
থাকেন। ইতিপূর্বে পরিষদের স্বর্গীয় সভাপতি সারদীচরণ মিত্র প্রভৃতির উদ্ধোগে দেশে 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মত চাঁলাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। 



প্রথম সাসিক | কাধ্যবিবরণী ১৩ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় বলিলেন, পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় 
জ্যোতিষে পার্থক্য নাই। পাশ্চাত্যিকেরা গণন1 করেন যন্ত্রাদির সহায়ে এবং এদেশীয়েরা করেন 
ভিন্ন প্রকারে। সুতরাঁং গণনার পন্থায়ই ভেদ । উভয়ের লক্ষ্যই বিশুদ্ধ গণনা । এক্ষণে লক্ষ্য 

এক হুইলে যাহাতে বিশুদ্ধ গণন! সহজে পাওয়া যাইতে পারে, সেই পন্থা গ্রহণে আপদ্তি 

থাঁকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি রঘুনন্দনপ্রবর্তিত স্মার্ভ মতের উল্লেখ করিয়া বলিলেন 
যে, পঞ্জিকা-সংস্কার এখন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় নাঁ। উহা! কোন ব্যক্তি বা সমাজ- 
বিশেষের চেষ্টায় সম্ভব নহে, ইহাকে কোঁন শক্ত হস্তের দ্বার৷ চালাইয়া লইতে হইবে। 

পঞ্জিকা সংস্কারের উপায় হইতেছে_(১) বিশুদ্ধ গণনার পদ্ধতিটা গভমেণ্টের 

58115101 730910কে দিয়া আগে অনুমোদিত করাইয়া লওয়া ) ৫২) এই গণনায় লোকের 
সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার নিরসন করা; 016891 সাহেব পঞ্জিক! সংস্কার পূর্বেবেস্ত 
উপায়েই করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বাঁলগঙ্গাধর তিলক মহাশয় এই জন্য বিশেষ 

ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পঞ্জিকার গণন সম্বন্ধে আধ্য খষিদিগের মধ্যেও মতভেদ ছিল। 

তাহারা ইহ! যোৌগবলে লাভ করেন নাই, লাঁভ করিয়াছিলেন ভূয়ে দর্শনে, এ কথা স্বীকার 
কবিয়! লইলে আমরাও অনায়াসে সংস্কার মানিয়। লইতে পারিব। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত €বোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ মহাঁশর বলিলেন, সাধারণ পঞ্জিকা- 
নির্দেশিত পন্থায় পুরোহিত ও যজমাঁন উভয়েই চলিয়৷ থাকেন। পঞ্জিকা সংস্কার একান্ত 
দরকার । নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলদ্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে দেশের সকলেই আধুনিক 
পঞ্জিকাগুলির ভুল সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবে,--(১) সংস্কত উপাধি পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য 

জ্যোতিষগ্রন্থ অনুমোদন, (২) পঞ্জিকাগণকর্দের সাধারণ পঞ্জিকাগুলির ভ্রম প্রদর্শন, 

(৩) পুরোহিতদের শিক্ষা, (৪) শুদ্ধ জ্যোতিষকে পাঠ্য করিয়া! ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া। 

সভাপতি মহাশয় শ্রযুক্ত জ্যোতি্তীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধালোচনা! করিলেন। তিনি 
গ্রারস্তেই বলিলেন যে, জ্যোতিস্তীর্ঘথ মহাশয়ের এই আলোচনা নূতন নয়,_-গত ৫০ বৎসর 

ধরিয়া চলিতেছে । বর্ধমানে সাহিত্য-সশ্গিলনে এ কথা উঠিয়াছিল ; কি জন্ত যে পঞ্জিকা সংস্কার 
-হইতেছে ন!, তাঁহাও উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র স্তায়রত্ব মহাঁশয় সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু করিয়। উঠিতে পারেন নাই। বোছ্েতে এ আলোচনা হইয়! 
গিয়াছে, তাহারাও সফল হইতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই, ব্বদেশপ্রাতি 

অর্থাৎ আমাদের যা আছে, তা উত্তম; হোক ন! সে মিথ্যা, হোক না সে সত্য, এই যে ভাব, 
এই ভাবে আমরা নৃতন কোন সংস্কৃতি লইতে চাহি না। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভাভঙ্গ হয়। | 

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী _.. স্ীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
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প্যারীমোহন সেনগুপ্ত -১। বাঁঘ সিংহের মুখে; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত--১। নুপুর, 

২। পঞ্চদল ; শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়__-১। জাতকচন্ত্িক! ; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহাঁব্ী 

জ্যোতিঃশীস্ত্রী--১। বিবাহমিলন 3 শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সান্তাল- ১ বিদগ্ধমাধব নাটক) 

২। শ্রীগীতাপ্রবেশিক1, ৩। শ্রীমন্তাগবতগীতিকা, ৪ । চিদ্বিলাঁস। 



ঙ্গীম্-জ্াাহিত্য-পলিঅছেল্ল 

চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দি বন 
উপলক্ষে 

শ্বীতি-সম্মিলন 

৮ই শ্রাবণ ১৩৩৯ ২৪এ জুলাই ১৯৩২ রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮1০ট1। 

অগ্য সন্ধ্যা ৭টায় বঙশগীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎ্সৰ সম্পন্ন হয়। 

পরিষদের সভাপতি আচাঁধ্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রাঁয় মহাশয় এই উৎসবের নেতৃত্ব করেন। 

শ্রীযুক্ত নাঁলনীকান্ত সরকার মহাঁশয় একটি গান গাহিয়া' উৎসবের উদ্বোধন করিলে পর 

পরিষদের ষম্পার্দক শ্রযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাঁশয়, এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া 
নিয়োক্ত সদস্তগণ যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়ণছেনঃ তাহা বিজ্ঞাপিত করেন,-_-১। রাজা শ্রীযুক্ত 

প্রমথনাথ মালিয়। বাঁহীছুর ২। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী” ৩। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, 
৪। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রযুক্ত হুর্গাচরণ সাঙ্যতীর্থ, ৫1 শ্রীযুক্ত পুরণঠাদ নাহার, 
৬) শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত দেক্ন্দ্েনীথ বস্থ ৮। ভযুক্ত অদ্রীশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপীধ্যায়। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের লিখিত নিম্লোক্ত বাণী পাঠ করিলেন» | 
“বঙ্গভাষার আয়ুকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত 

একমনে সগৌরবে বিরাঁজ করুক, এই কামন। করি।” ূ 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সমবেত সুধীমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 

বাঙ্গালীর গর্ব করিবার একমাত্র জিনিষ বাঙ্গালা সাহিত্য । ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 

অনেক প্রাচীন ভাষা আছে সত্য । উদাহরণস্বরূপ তাঁমিল ভাষার কথা বলি! এ যুগেও 

সে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় কিছু লাখতে বা বল্তৃত কবিতে লজ্জা 

বোধ করে। এখন এ বিষয়ে বাঙ্গালী বহু দূর অগ্রসর। সেযদি নিজ মাতৃভাষা ছাড়া 

অন্ত ভাষায় বক্তৃতা করে, তবে তাঁহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হয়। এখন বঙ্গভাষা ও 

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার একট? প্রবল আকাজ্ষা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর মনে জাগিয়াছে। 

ইহা কম আশার কথা নহে । বাঙ্গালী জীবনসংগ্রামে চারি দিকেই পরাঁভবের সম্মুখীন হইলেও 
সে সাহিত্যস্থষ্টি ও সাহিত্যসাধনায় ভারতের সকল জাতিকেই পশ্চাতে ফেলিয়াছে। 

তাহার সাহিত্য তর্জমা করিয়৷ অন্প্রদেশ তাহার সাহিত্য সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে । আধুনিক 

কালের রবীন্দ্রনাগগ্রমুখ কয়েক জনকে বাদ দিলেও মধুস্দন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি 

মনীধিগণ যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলন1! নাই--সমগ্র ভারতে তাহাদের একজ নের 

সমানও কেহ নাই। কিন্তু তাঁই বলিয়া! দর্প করিলে চলিবে নাঁ। ভাষার উক্গতি করিবার 



প্রতিষ্ঠা-উৎসব) কার্যবিবরণী টি 

জন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া! দরকার । এখনও অনেক বিষয় আছে, যেখানে বঙ্গভা যা 

এখনও অসম্পূর্ণ । বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ যে ৪০ বংসরে পদার্পণ করিয়াছে, ইহা 

বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব ও আনন্দের কথ! । পরিষৎ যাহাতে বাঙ্গালার বীর্তিস্তস্তরূপে 

বিদ্যমান থাকে, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা কর! আবশ্তক। বীহারা এত দিন পরিষদের 

সেবা! করিয়! পরিষদূকে এই গৌরবময় আসনে বসাইয়াছেন, তাহারা সকলেই বার্ধক্য 

উপনীত হইয়াছেন। এখন নবীনদের ইহাঁর সেবাঁর ভার গ্রহণ করা উচিত। পরিষদের 
আজ এই শুভ দিনে এই কথাগুলি ম্মরণ করিয়া বাখিবাঁর জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ 

জানাইতেছি। 
তৎপরে কয়েকটি বাঁলিকা, ২৫ বৎসর পূর্বে পরিষদের এই মদ্দিরপ্রবেশ উপলক্ষে 

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয় মহাশয় স্বয়ং যে গাঁন রচনা করিয়া সদলে গাহিয়াছিলেন, সেই 
“আমার বঙ্গভাঁষা” এবং শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাঁশয়-রচিত “আমারি বাঙ্গাল! ভাঁষা” 

গান করেন। শ্রীধূক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের “মর্শকথা” পাঠ করিলেন । 

এই সময় সভাপতি মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
মহাঁশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া! চন্বিয়া গেলেন। 

পরিষদের চত্বারিংশ জন্মদিন উপলক্ষে যে সকল সদয় ও হিতৈষী বন্ধু পরিষৎংকে 
বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন, তাহার তালিকা শ্রুযুক্ত জ্যোতিশ্চন্তর ঘোষ মহাশয় পাঠ 

করিলেন। পরিশিষ্টে ড্রব্যগুলির নাম ও প্রদাঁতৃগণের নাঁম দেওয়া হইল। 
তৎপরে গ্রীমতী গ্রফুল্লময়ী দেবী তাহার স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলে পর রায় 

প্রযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর কয়েকটি বৈষ্ণব পদ আবৃত্তি করেন। 

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,_দাঁতা শতং জীবতু”। পরিষদের 

জন্মদিন উপলক্ষে ধাহারা পরিষ্তকে নানাভাবে দান করিয়)ছেন, তাহাদিগকে পরিষদের পক্ষ 

হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞত৷ জানাইতেছি । কিন্তু এই উপহারের বর্ষণে পরিষৎ বিপয্ন হইয়া পড়িল। 

এই সকল মৃলাবান্ উপহার রাখিবার স্থানের অভাব ক্রমশ:ই অস্থভৃত হইতেছে । পরিষদের 
কলাতবন রমেশ-ভবন এই সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ দানে পূর্ণ হইতে চলিল। এখন আমাদের স্থান 
চাই। এই সেদ্দিন পরিষদের বাধিক অধিবেশনে এ রমেশভবনের উপর দ্বিতল নির্মাণের 

সন্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত কিছু অর্থেরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে । আমাদের 

সভাপতি আচাধ্য রায় মহাঁশয় এক সহশ্র মুদ্রা দান করিবেন । আমর! আপনাদের শরণাপন্ন । 

পরিষদের এই সন্কল্প কার্যে পরিণত করিতে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া! মুক্তহস্ত হউন। 

অধাপক শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বস মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত দ্বিতল নির্মাণের জন্য 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০৯) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থু ৫০০৯, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
১৯১৯, শ্রীযুক্ত জ্যোঁতিশ্চন্্র ঘোষ ১০*২, এবং তিনি নিজে ১০১২ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
উৎসবান্তে সমবেত ব্যন্তি গণের জন্ত চা, শরবৎ ও জলযৌগেয ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 



পিশ্শিষ্ 

উপহারের তালিকা 

(কক) প্রাচীন পুথি 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্যাভৃষণ--১। চৈতন্তচবিতামূত ৪ খণ্ড; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ-- 
( সংস্কত )--১। মহাভারত আদিপর্বঃঠ ২। হরিবংশ, ৩। শ্রীমন্তাগবত-১ৎম স্বন্ধ, 

৪। রসমঞ্জরী, ৫ । মুক্তাচরিত্র১ ৬| বিদঞ্ধ মাধব ৭। ললিত মাধব, ৮। তিথিতব্, 
৯। জ্যোতিত্তত্, ১০। কোঠীসংগ্রহ, ১১। প্রশ্নসার,। ১২ । হরিনামামতে সন্ধিপাঁদ, ১৩। 

পঞ্চপক্ষিচক্র, ১৪। সাধ্যসাধনকৌমুদী, ১৫। তভুলসীচন্দ্রিকা, ১৬। চৈতন্তচন্দ্রামৃত, 

১৭। ক্রিয়াযোগসার, ১৮। সময়গ্রদীপ, ১৯। তন্্রসারঃ ২০। কর্মপ্রকাঁশ, 

২১। ছন্দোমগ্জরী, ২২। অন্ুমানদীধিতি, ২৩। জ্যোঁতিষশিক্ষা-সংগ্রহত ২৪। বিশ্বহিত, 

২৫। জ্যোঁতিবিদাম্নালা, ২৬। সিদ্ধান্তমগ্তরী ২৭। জ্যোতিষবচনসংগ্রহ, ২৮। জ্ঞানভাষ্য, 
২৯। তথবোধপ্রকরণ, ৩০। একাদশাতত্ব, ৩১। প্রশ্নকৌমুদী,, ৩২। পঞ্চন্বরা, 

৩১। হোঁরাষটূপঞ্ধাশিকা, ৩৪। জাঁতকপদ্থ্্ত, ৩৫। সামুদ্রক গ্রন্থ, ৩৬। দিনচন্দ্রিকা, 

৩৭| অঙ্কনির্ণয়,। ৩৮। যোগিনীদশা, ৩৯। পঞ্চপক্ষিকুশল, ৪০ গ্রহরাঁশি, নক্ষত্রীভিধান, 

৪১। শতপদবালবাদিসর্ধতোভদ্র চক্র, ৪২। জ্যোতিনির্ণয়। ৪৩ | দশকর্মপদ্ধতি, 

৪৪ ভাঁরতজ্ঞান্দীপঃ ৪৫। মন্ত্রভাষ্য। (বাঙ্গাল1) -১। চৈতন্তভাগবত-মধ্যথণ্ড, ২। গোঁবিন্দ- 

বিজয়, ৩। চণ্তীকাঁব্, ৪ রাঁসলীলা, ৫। বসসম্পুটলহরী, ৬। মহাঁভারত-সভাঁপর্ব, 

৭ এর) বনপর্ব, ৮। এ, দ্রোণপর্ধ্ব, ৯। রাঁমায়ণ-কিকষিন্ধ্য কাণ্ড, ১০। সত্যপারের পাচালী 

১১। বালবোঁধিনী, ১২। গ্ুহলাদচরিত্রত ১৩। সর্বরসতত্বসাঁর, ১৪। রোগবিবরণ, 

১৫। মোহমোচন, ১৬। মহাঁভারত-ভীম্মপর্কব, ১৭। উদ্ধবসংবাঁদ, ১৮। অমৃতরত্বীবলী, 

১৯। ভক্তিলতাবলী, ২* | চন্ত্রক্ুধামৃত, ২১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২২। মহাভাঁরত-সভাপর্বব, 

২৩ | শিবরহস্য আগমে হরগোরীসংব।দ+ ২৪ । ভিসার ২৫। ধর্মমঙ্গল, 

২৬। মনসামঙ্গল পালা» ২৭। দ্রৌপদীর বশ্রঠরণ, ২৮। আশ্রয়তত্ব, ২৯। কৃষ্ণপ্রেম- 

তরঙ্গিণী ১৭ স্বন্ধ, ৩ | কবিরাজী পাতড়া, ৩১ । গণমঞ্জরী, ৩২1 পদাবলী (দুর্জয়মান ), 

২৩ । নন্দবিদায়। ৩৪। তত্বসার, ৩৫। মুক্তীচরিত্র, ৩৬। আনন্দটভৈরব, ৩৭। প্রসাদ- 
চরিত্র, ৩৮ । বন্ততত্বসার ৩৯। হরমেখলা) ৪০। আদম উপাখ্যান) ৪১। কালিয়া- 

দমন পালা, ৪২। মনঃপ্রবোধিকা । শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--১। মার্কগেয় 

পুরাণ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--২। যতিসংস্কারগ্রয়োগ ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ 
লাহা-৪। শীত্রবোধ ব্যাকরণ; শ্রীযুক্ত নারার়ণচন্দ্র মৈত্র-.১। দুর্গীপৃজাপদ্ধতি, 

২। মহাঁভারতকথা; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়-১। রতিমঞ্জরী, ২। বৈষ্ণব 
বন্দন। ; শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ--১। মহাঁভারত-_ভীম্মপর্ধ, ২। প্র আশ্রমিক পর্ব, 

৩। প্রহলাদচরিত্র, ৪ । জগন্নাথমঙ্গল, ৫। নিগম গ্রন্থ। 



পরতি্ঠা-উৎসন এ কার্ণ।বিবরণী রঃ 

(শখ) দুষ্প্রাপ্য ম্ুছিত পুস্তক গু সামন্িক্ু গত 

্রীুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী--১। অন্নদামঙগল--১৮১১ (সচিত্র), ২। 816170175 ০ 
[২৪08 218(9139011)5 ১ যুক্ত মন্মথমোহন বস্ু--১। হিতৌপদেশ-__১২৩০, ২। মন্মথমঞ্জরী 

ও মনসাঁর ভাসান; ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর_-১। অন্রদামঙ্গল-_বিছ্যান্ন্দর, 

১২৩৫ ) শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাঁস-_১। ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ--১৭৬৬ শকান্দা, শ্রীধুক্ত ব্রজেনত্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়-১। বঙ্গবিদ্যাপ্রকীশিকা_-১২৬৫ ( ৪র্থ খণ্ডের ২৫২৮ সংখা), ২। কবিতা- 

কুহ্ছমাবলী ১৭৮৩ শক ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা; বায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন-_ 

১। সংবাঁদপূর্ণচন্ত্রোদয় (ইং ১৮৫৯), ২। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী__ 

১। এ (২০খানি) (১২৭৭-৭৮-৭৯ )। 

গ) পুস্তক্চাছি 
কলিকাতা ইউনিভাসিটি ১ | 2৪517021715 1397169]1 01817101001 ২ | )9011:81 01 

1102 16192110071) 011-510917, ৬০]. 2261, ৩ 100, ৬১1, ১115 ৪ । পূর্ববঙ্গ গীতিকা, 

৪র্থ খণ্ড, ৫1 সিদ্ধান্তশেখর, ৩। 1িলা)]01010৭1 0005 110 130107275৭1 00200110001 

01 010115012015 00 150)195 7 ৮। 01121110586 01 0510) ৯1731090012] )05110 

০1 3৩0881. শ্রীযুক্ত গৌরচন্্র মজুমদার-_১ | ধ্রবচরিত্র, ২। স্বামীশিষ্যপ্রসঙ্গ ১ম ভাগ, 
ধবানন্দ, ৩। এ, ২য় ভাগ, ৪1 শ্রীগুরুপ্রসঙ্গ, ৫। অধ্যাত্মবিদ্যা, ৬। শ্রীশ্রীভোলানাথ প্রসঙ্গ, 

৭। ম্হাঁপুরুষবাণী, ৮। নারাঁয়ণবাঁণী, ৯। কুস্তমেল! ১০। সদাঁচাঁর; শ্রীধুক্ত গিরিশচন্্র দত্ত-_ 

১। কমলাকান্ত, ২। কৃষ্ণকান্তের উইল, ও । চন্দ্রশেখর, ৪ | ছুগেশিনন্দিনী, ৫ | দেবী চৌধুরাণী, 

৬। সুণালিনী, ৭। রাঁধারাঁণী, ৮। বিষবৃক্ষ, ৯। সীতারাম; শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-_ 

১। আব্রাহাম লিঙ্কলন ) শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সরকার ( এডওয়ার্ড লাইব্রেরী )_-১ ভূগোল শিক্ষা, 
২। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ পাঠ ( ১মভাঁগ )১ ৩। এ (২য় ভাগ), ৪। এ (৩য় ভাগ”, 
৫ | সহজ-প্রকৃতি পাঠ, শু। বস্ত উপলক্ষে শিক্ষা, ৭ | ছেলেদের চাঁণক্য, ৮। চাঁণক্যগাথা, 

৯। শৈশবগাথা ; শ্ীযুক্ধ বিধুভৃষণ সরকাঁর--১ | মহারাই্ইজাগরণ, ২। গোগৃহ, ৩। কর্মরহস্য ) 

যুক্ত প্রমথনাঁথ রাঁয় চৌধুরী-_-১। তাঁজ, ২। ভাগ্যচক্র, ৩। দিল্লী অধিকার, ৪। গৌরাঙ্গ, 

৫| কাব্য গ্রস্থাবলী ১ম ভাগ, ৬। এ ২য় ভাগ, ৭। এ ওয় ভাঁগঃ ৮। গান, ৯। চিতোরোদ্ধার, 

১* | আকেল সেলামী; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বতারতী )--১। গীতবিজ্ঞান ( ১ম 

ভাগ, ) ২। এ (২য় ভাগ), ৩। সঞ্চকিত1, ৪ | বনবাণী, ৫। জয়ন্তী উৎসর্গ) শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ 

মুখোপাধ্যায়,।--১। জমা খরচ ২। স্ত্রী; ৩। মুক্তাঝারি, ৪। বরদা ডাক্তার, ৫। পথের স্থবতি, 

৬। মাটির স্বর্গ; শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত_-১। কাব্য পরিমিতি ; শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-- 

১। লঙ্কেখবর ডক্টর শ্রীযুক্ত বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়_ ১। 11510 210 11790610010 41701- 

27 [9019. ্রীধুক্তা কামিনী রায়--১। শ্রাদ্ধিক! ) শ্রীযুক্ত! গ্রসন্ধময়ী দেবী”_-১। বঙ্গদর্শন (৫, 

২। জ্ঞানাস্কুর (৪১, ৩। নব্যভারত (১) ১ শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়__১। পলীব্যথা, 



২২ বঙ্গ'য-সাহিত্য-পরিষদের [৩৯শ বর্থের 

২। মধুমালতী ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্-১ শ্রীগোপাল বন্থু 

মল্লিক ফেলেশিপ প্রবন্ধ_-(১ম ভাগ), ২। এ (২য় ভাগাত ৩। অর (ওয় ভাগ)। ৪ এ 
(৪র্থ ভাগ ; রায় শ্রীযুক্ত গোবিনলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁহাঁছুর,-১। ৬০1০৪ 07 
[769৮61১ ২। ৬01065 017) ৬1017, ৩। ৬০1065 8017 006 76810) ৪। 

13105501075 01 131155, ৫। 581055 01 06 5০০1, ৬ 1.9550105 ০06 11065, ৭। 

ভাঁগবতকুসুমাঁঞজলি, ৮। স্ততিকুন্রমাঁঞ্জলি ; ডাঃ শ্রীধুক্ত দেবেক্্নাঁথ মুখোপাধ্যায়,--১। শিবম্ 

পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ২। এ ২য়বর্ষ ৫ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্যারত্ব 
১। 1২0591 /$0806179 7১100015, [০06১ ২। বর ১৯১১, ৩। এ ১৯১২) শ্রীযুক্ত সুকুমার 

দত্ত_-১। প্রেম, ২। আক্মপ্রতিষ্াঃ ৩। ছুর্গোৎসবতত্ব। ৪ । অশ্বিনীকুমার দত্ত (আ্থরেন 

সেন), ৫। মহাত্সা অশ্বেনীকুমীর (শরৎ রায়); শ্রীমতী নিশারাঁণী দত্ত--১। 01 

[20110809281 19100162075, ২। পুরাবু্তসার ৩7 বাঙ্গালী নামের অর্থ কি? ৪| 

1170197 110101615 7 শ্রীষতী উমারাণী ঘোষ-_১। দ্বীপান্তরের বাঁশী, ২। মঙ্গল সঙ্গীত, 

৩। শিশু প্রতিপালন ; শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদার,--১। প্রাচীন সভ্যত', ২। থেরীগাথা, 

৩। কালিদাস, &। হেঁয়ালী, ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-_ 
১। নানা চর্চা, ২। সনেট পঞ্চাশৎ ১ ৩। আহুতি, ৪ বীরবলের হালখাতা, ৫। 

চাঁর ইয়ারী কথা, ৬। আমাদের শিক্ষা, ৭ । পত্রাবলী ; শ্রীযুক্ত ননীগোঁপাল মন্তুমদার - 
১। বুভুনেশা ) শ্রীযুক্ত ফণীক্্রনাথ বস্থ--১। 1১110010120 10001923109 5509, 

২। 51195 5550171775৩ । 510 49100055170 98006115658 11010100150 ১5519 

01132100911 11555 ৫ | 1111000 057১1091001 08170000195 ৬। ১1017 01 (06 

[২1185 ৭। বিক্রমশিলা, ৮। নালন্দা) শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশ ৩প৮-১। কলম্বাস, 
২। বিবাহ ও তাহার আদর্শ, ৩। নারী, ৪ | পরাগ, ৫। মার্কো পোলো, ৬। ক্যাপ্টেন 

কুক, ৭। মনম্থিতার মাপ; হিস্হাইনেস্ ঝড়ঠাকুর (ত্রিপুরা)--১। ভারতীয় স্মৃতিকথা! ও 

চিত্র; শ্রীধুক্তা প্রফু্লময়ী দেবী, -১। প্রতিমা, ২। পুজ্প-পর/গ, ৩। অম্ৃতু প্রসঙ্গ; 
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১ম খণ্ড, ১৩২। প্র, ওয় খণ্ড, ১৩৩ । এ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৪। এ, ৫ম থণ্ড, ১৩৫। মাইকেল 

মধু্দন দত্তের জীবন চরিত, ১৩১। মহাত্সা বিজয়কুষ্চ গোস্বামী” ১৩৭। শাস্তিপুর, 

স্বতিঠ ১৩৮। ইংরাজের কথা, ১৩৯। বাঁজমালা, ১৪*। স্ুয়াপুর গুপ্তবংশা বলীঃ 
১৪১। কৃষ্ণপান্তি, ১৪২। যতীব্্রস্বতি, ১৪৩। আচাধ্য রাঁমেন্ত্রসুন্দর, ১৪৪ । ৬ ডাক্তার 

বলাইচন্ত্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৪৫। অশোক অন্থশাসন, ১৪৬। ধন্মপদ, 
১৪৭। গৌঁড়রাজমালা, ১৪৮। আদিশুরকথা, ১৪৯। বাঞ্চালার জমিদার, ১৫০। চরিতাণুতঃ 
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১৫১। বাজগণিতম্,. ১৫২ লীলাবতী, ১৫৩। কুমারসম্ভবম্ঠ ১৫৪। শ্রী, ১৫৫। 
১৫৬। সুহিচিন্তরীমণি, ১৫৭। গণপ্রদীপ এবং গণার্থ-কলদ্রমঃখ ১৫৮। আত্মবোধ, 
১৫৯। অমরকোৌ য়, ১৩০ । অংগ্কত ব্চনা) ১১১ । বিশ্তুা মাগী, ১৬২। অভ্রিসংহিতী, 
১৯৩। বিশ্ববিজ্ঞানম্, ৬৪ । খগ্ুননিরসনম্ ১৬৫ বৃহৎসংহিতা,  ১৬৬। ধাঁতুবিবেক, 
১৬৭. কলাপব্যাঁক রণম্, পূর্বার্ধম্, ১৩৮ | ও, পরার্দম্, ১৬৯ | দেহতত্ব,। ১৭০ [৮৩1৮৩ 
6215 01 1১715010156 ১৭১ । 10101 805 591)0611005 10) [21001191) 2100 

301)1911) ১৭২ । 06619 13109120910, 

শীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ -১। চঞ্চরিকা, ২। ওথেলোঃ  ৩। শকুস্তলার নাট্যকলা, 
৪। কুহকী; শ্রীযুক্ত হেমেন্্রলাঁল রাঁয়--১। ফুলের ব্যথা, ২। পাঁকের ফুল, ৩। মারা 
কাজল, ৪। রিক্ত ভারত, ৫ | সংঘম বনাম স্বেচ্ছাচার ৬। গল্পের আল্পনা; কবিরাজ 

যুক্ত ইন্দুভূষণ সেন--১। বসন্ত উত্সব কাব্য; শ্রীবুক্ত জানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী_-১। দাম্পত্য- 

রহস্য ২। রমণীরহস্য ; শ্রীযুক্ত যতীব্্রনাথ দত্ত-_-১। প্রবোধ প্রভাকর, (১ম ভাঁগ-২য় 
ওয় সংখ্য), ২। কাঁদহ্বরীর বিবাহ কি সঙ্গন্ধ? ৩) ব্যাঁপিকা বিদাঁয়,। ৪1 দ্বন্দ্ে মাতনম্) 

যুক্ত বিনয়কু্* সেন_-১ : অনাশক্তি যোগ, ২1 জিন্দু সংগঠন, ৩) স্বাস্থ্যনীতি, 
৪। স্ুইজল্ডের স্বাধীনতা, ৫1 বাল্য বিবাহ ও নিরোধ অ'ইম, ৬। বিধবা বিবাহ, 
৭। তী (হিনী)) শ্রীখক্ত কালীকুঘ্ঃ ভট।চা্য ১। গৌড়ীয় ১ম বর্ষ, পূর্ববার্দ। 
২। 14900010 1১192921176, 101) 1908) ৩। ১০1০০161 01128101515 0105 15101 

06 01) 08100$0 101,1৮515165 0010107159101)9 ৪ 1 ৮0100761755 13200021101, 

06105 0108001521৬ 2170 552৬1 011161২1001 01 051011012 00101515105 

0০/7021551015 ৫ | বিলাগমালা, ৬। অনঙ্গবিলাস, প্রেমহদীকর, মধুমালা, জরীপুরুষদন্দ। 
৭ 1১916901076 9000 ০0). 1১0617)9, ৮ | প্রকুতিপ্রেম। অত্যন্থথাদ্বেষণ ; শ্রীযুক্ত 

অআমিয়ভূষণ বনু--১। 11)6 1810511071121:0, ২) 481) [01051015160 5017005 

৩। 517070  5691765 (স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তাক্ষর সম্বলিত 1) শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়--১। 13151015 ০6 17107100510 (1৮8০) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় 

দক্তিদার--১। সরল সঙ্গীত ও হারমোনিয়াম-শিক্ষক; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
১। সুখছুঃখ ; শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ ঘোষ-_-১। মণিমাঁলাঃ ২য় ভাগ, ২। 71158115601 

(575, 1১210 11) ডক্টর শ্রীযুক্ত স্ুকুমীররঞ্জন দাশ--১। সাঁগরসঙ্গীত, ২। অন্তর্ধ্যামী, 

৩। কিশোর কিশোরী; ৪। মালা, ৫1 কাব্যের কথা, ৬। দেশের কথাঃ ৭। অমুল তর 
৮1 ধুলিকণ!, ৯ প্রেমের তর্পণ, ১*। কাকলী, ১১।. ত্রয়ী; শ্রীযুক্ত উমারাণী বন্থ-- 
১1 11106555 [817981019২7 51010 9101165, ৩। 0 00$015250 5101%, 

৪1 75 17851 052715200৫1 শ্পেহলতা (১ম ও ২য় ভাগ ১ ৬ দিব্য কমল, 

৭1 ছিন্ন মুকুল, ৮। কৌতুক নাট্য, ৯। পাঁকচক্র, ১০ । মিবাররাজ, ৯১। নিবেদিতা, 
১২। নবকাহিনী, ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছঃ? ১৪. ুগান্তকাব্য নাট্য) ১৫। রাজকন্যা, 
১৬। ক'নে বদল, ১৭। দেব কৌতুক। 
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(ঘ) চ্ন্র। 
প্রাীনন চিভ্র-শ্রযুক্ত পূরণাদ নাহার--১: চতুবিংশ তীর্ঘগ্করের চিত্র ্রীধুক্ত 

জ্যোতিশ্ন্্র ঘোঁষ_কষ্ণলীলা! বিষয়ক প্রাচীন চিত্র। তল চিভ্র- শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন 

বন্ব্যোপাধ্যায়-_কাঁলীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদের তৈলচিত্র; শ্রীযুক্ত যাঁমিনী রাঁয়- চিক্রপট 

একখানি। ক্র্রোমাইন্ড িজ্র- শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম _-১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের বাল্যাবস্থার চিত্র। হো শ্রীবুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্তিত- শান্ত্ী-সন্বদ্ধনার ফটে। 

ঙ স্মুক্তি। | 
যুক্ত অর্ধেন্্কুমীর গঙ্গোপাধ্যায় -১। মহাঁমাযুরী মৃত্তি; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাঁর 

চট্টোপাধ্যায়--১। ধাতুনির্শিত বৃদ্ধমূর্তি শ্যাঁমদেশের), ২। পিশুলনির্দিত লক্ষীমূর্তি। 
চ) সুজা । 

ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থুনীতিকুমাঁর চট্রোপীধ্যায়--১। ওময়য় খলিকাঁদের সময়ের রৌপ্যুদ্র। 

(দিরহম্)--২টি; শ্রীযুক্ত অঙ্গয়কুমীর নন্দী--১। ইউরে'পের বিভিন্ন দেশের আধুনিক 
মুদ্দা-২০। 

(ছ) জাহিত্ত্যিকগণশেন্র হস্তভ্নিপশি। 
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাঁহাছুর--১। কাঙ্গাল হরিনা1থের স্বরচিত ও স্বহস্ত-লিখিত গানের 

বই--১থানি। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীধুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত_-: | ৬ডাঃ বাজেন্ত্রনাথ 
দত্তের হস্তলিপি-__-১ দফা । শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় -১। জে. ডি এগ্ারমনের পত্র -- 

২খাঁনি। শ্রীধুক্ত জ্ঞানাগ্তন পাঁল-_-১। ৬ বিপিনচন্ত্র পালের হস্তাক্গর --১ দফা । 
(জ) সাহিত্িক্কলশেন্স ল্যবজ্ত ভ্রব্য। 

শ্রীযুক্ত জ্যোতসা ঘোঁধাল_-১। ন্বর্ণকুমাঁরী দেবীর দৌয়াতদানী _ ১ দফা) শ্রধুক্ত শৈলেন্্র- 
নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অমরেন্্নাথ দত্ত-_-১। জরপুরাধিপতি মহারাজ রামসিং কর্তৃক ডাঃ 

বাঁজেন্ত্রনাথ দত্তকে উপহৃত হাতীর দাতের খড়ম--১ জোড়া, ২। ডঃ বাজেঙ্রনাথ দত্তের 

পরিহিত চোগা--১ দফা, ৩। ৪ চাপকাঁন--১ দফা, ৪1 মাঁননীর বিচারপতি দ্বারকাঁনাঁথ 

সিত্রের ব্যবহৃত চাঁপকাঁন_-১ দফা! ৫1 এ পায়জামা- ১ দফা; শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল 

_-৬। ৬বিপিনচন্দ্র পালের ব্যবহৃত চশমা-_১ দফা 

(ঝ) ভ্িদ্বিঘ হ্রন্য। 

শ্রীমতী কামিনী রায়--১। নেপাল মন্ত্রীর প্রশংসাপত্র--১ দফা!) শ্রীমতী বিমলাবালা 

চক্র-১ লুক কাঁরুকাঁধ্যথচিত পিতলের জলপাত্র--১ দফ1) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোঁষ--১। জেলা 

ছগলী, থানা বলাগড়, পোঃ থামারগাঁছির অধীন রেজওয়ে ষ্রেশন খাঁমারগাঁছির সন্নিকটে 

দাদপুর নামক গ্রাঁমে ৩৪ ফুট গভীর একটী কুপ থননকাঁলে যে দব পুরাতন প্রব্য পাঁওয়। 

গিয়াছে, তাহার ৬টি শিশিতে রক্ষিত নিদর্শন ও ১ খানা ভাঙ্গা সরা) শ্রমতী প্রতিম! 

ঘোষ-_১। ভোটিব শ্তপ। 
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ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই শ্রাবণ ১৩৩৯ ৩১এ জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়-_স্বীয়। ব্বর্ণকুমারী দেবী মহাঁশয়ার স্থৃতির-উদ্দেশ্ট্ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন । 

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আঁদন গ্রহণ করিয়া 

জানাইলেন যে, আজ এই স্থতিসভা উপলক্ষে হিরগুয়ী বিধবাশ্রম হইতে কতকগুলি পুস্তক 
পরিষৎকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । এই আশ্রম ম্বগীর! স্বর্ণকুমাঁরী দেবী মহাঁশয়ার 

প্রতিষ্ঠিত. পরিষদের পক্ষ হইতে তিনি আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে এই দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করিলেন! ততৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত! প্রিয়গদা দেবী মহাঁশয়ার শ্রদীশুচক পত্র পাঠ করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রমোঁহন বস মহাশয় স্বগীয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত “দিনের আলো! 

নিভে গেল”” শীর্ষক গান গাঁহিলেন। 

শ্রীযুক্ত কামিনী রায় মহাঁশর! স্বর্গীয়! ব্বর্ণকুমীরী দেবী মহাঁশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত 

পাঠ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত হেমলতা! দেবী মহাঁশয়া বলিলেন, স্বর্গীয়! স্বর্ণকুমীরী দেবী মহাঁশয়া সকল 
বিষয়ে বঙ্গে নারী-জাগরণের পথ উন্ক্ত করিয়া দিয়াছেন । মহাঁরাণী ন্বর্ণময়ী, রাণী 
রাসমণি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়! মহীয়সী মহিলারা এক দিক দিয়া দেশের কাজ করিয়া ধন্য 

হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমায়ী দেবী সাহিত্যিক ও সমাজ-গঠনমূলক কাজ করিয়া যে খ্যাতি ও 

প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়। গিয়াছেন, তাহা অন্তের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সরোজ- 

নলিনীর মধ্যে যে বীজ অঞ্কুরিত ছিল, তাহা তাহারই আদর্শে ফুটিতে পাইয়াছিল। সখী-সমিতি, 

বিধবা আশ্রম প্রভৃতি তাহারই কীর্তি। এখন সে সকল প্রতিষ্ঠান শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। 

এত গ্রস্থরচনা, “ভারতী'র সম্পাদন প্রভৃতি কঠোর আনসাধ্য কাধ্য সাধন করিয়া তিনি দেশে 

যে আদশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিফ্াছেন, তাঁহ। এক্ষণে সকল নারীএই অনুকরণ করা কর্তৃব্য। 

অনেকে অনেক কাজ আন্ত করিয়া, তাহার পরিণতি দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
থাকেন, কিস্ত তিনি নিজ জীবনে তাহার জাবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল দেখিয়৷ গিয়াছেন। আজ 

তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সৌভাগ্য হইল বলিয়া পরিষৎকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
শীযুক্ত। নিস্তারিণী দেবী মহাশয়! ব্্গীয়া ব্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার উদ্দেস্তে কবিতা 

ও প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বন্থ মহাশয় '্বর্ণকুমারী” নামক এক কবিতা পাঠ 

করিলেন। রী 

শ্যুক্তা সরলাবাল। সরকার মহাশয়! বলিলেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের পাঠকগণের মধ্যে 

এমন বোধ হয় কেহই নাই, যিনি ম্বগীয়া দ্বর্ণকুমারী দেবীর নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করেন। 
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আমাদের অল্প বয়সে আমর! সাহিত্যের রস আস্বাদন করি তাহার ভারতীতে । তখনই 
দেখিয়াছি যে, বঙ্গসাহিত্যে বাগবাঁদিনীর বীণ! বাজিয়া উঠিল, দেশকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিল, 

সাঁহিত্যালেচনাঁয় নৃতনত্বের উন্মেষ হইল। তাহার প্রবর্তিত ধাঁরা শ্রীমতী সরলা দেবী অক্ষুণ্ 

রাখিলেন। এখন দেশে শিক্ষার প্রভাব নারী জাতিকে কত দূর উপরে তুলিয়াছে ১ কিন্তু আমরা 

তখনকার কাঁলে যেরূপ উন্মাদনা ও জ্ঞানের আলোকে আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়া- 

ছিলাম; এখনকার যুগে দে বিমল আনন্দ কি আছে ? আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন। শোকের 

মধ্যে আনন্দ এই যে, তিনি আমাদিগকে কত দীন করিয়া গিয়াছেন। তীহীকে আমরা 
পরমাত্মীয় জ্ঞান করি--তিনি আমাঁদের মহাঁমহীয়ষী ধ্বতাঁরা । 

রাঁয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঁহাঁছুর নিম্নোক্ত প্রথম প্রন্তাব উপস্থিত করিলেন, 

*বঙ্গভাঁরতীর একনিষ্ঠ সেবিকা, অতুল প্রতিভাশালিনী, অশেষগুণাঁলঙ্কৃতা স্বর্ণকুমারী 

দেবী মহোঁদয়ার পরলোঁক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন । 

তাহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য যে ক্ষতি অঙ্গভব করিতেছে, তাহা সহজে পুর্ণ হইবার নহে। 

বঙ্গ নাহিত্যকে বে সকল সম্পদে তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহা চিরদিন বঙ্গভীষাঁর অঙ্গে, 

শ্রেষ্ঠ অলঙ্কাররূপে বিরাজ করিবে এবং বঙ্গবাসী এ মহার্ঘ দানের জন্য তাঁহার নিকট চিরকাল 

কৃতজ্ঞ থাকিবে ।” 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলি'লন, আজ এক প্রতিভাশালিনীর পরলোকগমনে আর এক 
প্রতিভাঁশালিনী প্রবন্ধ পাঁঠ করিলেন। ন্বর্ণকুমারীর জীবনী যেমন একটি সঙ্গীতের ধারা, 
শ্রীযুক্ত কামিনী রাঁয় মহাশয়! তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন উপযুক্ত তাল মান লয়ে। ন্বর্ণকুমারী 

বঙ্গনারীজাগরণের পথপ্রদর্শিকা । তাহার প্রভাব নারীকুলে প্রসারিত হইয়াছে। নাঁরী- 

জাতির উন্নতির আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তিনিই। দেশের সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে 

পুরুষ ও নারীর সীধনায়__-এখাঁনে পুরুষ ও নারী, এ ভেদজ্ঞান থাকিবে না। তিনি এক 

সন্্রীস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাঁপি তিনি নিজ জীবনকে কঠোর সাধনার সিদ্ধ 

করিয়াছিলেন । তাহার মহ্থার্ঘ দান স্মরণ করিয়া? তাহ|র স্থতিরক্ষার জন্য সকলে পরিষৎকে 

সাহাধ্য করন । 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থু মহাঁশয় প্রস্তাবটি.সমর্থন করিয়া বলিলেন, জাঁতি উন্নত হইতে 

হইলে যে যে আঁকর হইতে তাহাঁকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, সেই সকল শক্তির আকরই 

সবর্ণকুমারী দেবীতে আমরা দেখিয়াছি। সাহিত্যের গঠন ও সেবা ন্বর্ণকুমারীর পূর্বে 

পুরুষদের হাতে অনেক পরিমাণে ছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত দ্বর্ণকুমারী নিজ শক্তি দ্বারা 

আমাদের মেয়েদের জন্য সাহিত্য সাধনার পথ খুলিয়া দিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, 

আমাদের মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রেরণা পাইলে সাহিত্য সাধনায় কত দূর সফলতা লাভ 

করিতে পারেন। এই বিষয়ে তাহাকে আমরা প্রথম ও প্রধান নেত্রী রূপে দেখিয়া থাকি। 

'বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙ্গাল! দেশ এ কথ! বিশেষ ভাবে স্মরগ রাখিকে। 

সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়|... ্ে শা 

অঞ্ি চে শা এ 
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শ্রীযুক্ত নলিনীরগন পণ্ডিত মহাঁশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেনঃ__ 

প্ঙ্দীয়-সাঠ্ত্যি-পরিষৎ ্বর্গীবা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোঁদয়ার শোকসন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত 
জ্যোত্মাকুমার ঘোষাল এবং কন্ঠা শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত তাহাদের গভীর শৌকে 

সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ।” 

এই প্রসঙ্গে তিনি বল্লেন, সাত বৎসর পূর্বে বাঁজাল! দেশের অন্ততম মহিল! কবি 

গিরীন্দ্রমোৌহিনী দাঁসী মহাঁশয়ার স্থৃতি রক্ষা! এই পরিষ্ৎ মন্দিরে হয়, আর আজ আর একজন 
মহীয়সী মহিলার শোকসভা । ধাহারা বলেন, পরিষদে মহিলাদের স্থান নাই, তাহার! 

অন্গগ্রহ করিয়া আজ আসিয়া দেখিয়া যাঁন যে, পরিষৎ পুরুষ ও নাঁরীনির্বিশেষে গুণীর 

সমাদর কি ভাঁবে করিয়া! থাকেন। ্র্ণকুমারী দেবী আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। স্বর্গীয়। 
গিরীন্দ্রমৌহিনী দীসীর সহিত তীহার প্রথমে পর্চিয় ছিল না; পরে উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের 

পরিচয় পাইয়! তাহারা “মিলন” পাতাইলেন। তিনি নিজে সাহিত্য-সাধনা করিয়! ক্ষান্ত ছিলেন 

না, ৬ অন্গয়কুম।র মৈত্রের, রান শ্রীধুক্ত জলপর “সন বাহাছুর, স্ীযুক্ত হরিসাঁধন মুখোপাধ্যায় 

গ্রভৃতি ত্তাহীর “ভা দতী"তে লিগিয়া! সাঁহিত্যঞক্ষেত্রে খ্যাতি লাঁভ কবিয়াছেন_তিনি 

অনেককে সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা দান করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার শ্রীবুক্ত আব্দল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কোরাণের 

নিয়ন বয়েখ আবৃত্তি করিলেন, “তালেবুল্ ইলমে আলাকুল্লে মোস্মিনা অ-মুন্লেমাতেন্। 
অর্থাত প্রত্যেক মুস্লমাঁন নরনারীর পক্ষে বিষ্যাঁশিক্ষা করা অপরিহাধ্য (ফরজ '। হাদিসে 

হর মহল্মদ বলিয়াছেন যেজ্ঞান ও বিষ্াশিক্ষার জঙ্ঠ চীন পধ্যন্ত তোমরা যাইতে পার। 

আমি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এ বাক্যের সার্থকতা দেখিয়াছি বলিয়া! জানিনা প্রথম 

দেখি ন্বর্ণকুমারীতে | সুতরাং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাঁদের স্বাভাবিক । 

সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

তৎপরে বহাঁপতি মহাশয় নিষ্মোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,- "উপযুক্ত ভাবে 

পরলোকগত। স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়াঁর স্থতিরক্ষা করিবার ভার বঙ্গ-য়-সাহিত্য-পরিষদের 

কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর অপিত হউক ।” 

তৎপরে তিনি বলিলেন, স্বর্ণকুমার: দেবী মহাশয়! বঙ্গসাহিত্যে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, 

তাহাতে তিনি দেশবাসী সকলেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। তিনি পরিণত বয়সেই ইহ্ধাঁম ত্যাঁগ 

করিয়াছেন, শোক করিবার কিছু নাই। শ্রীযুক্ত। কামিনী রাঁয় মহাশয়] কাহার প্রবন্ধে যে 

ক্ষতির অনুভূতির জন্য আমীদের স্বাভাবিক শোকের কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা 

প্রকৃতই এখানে সমবেত হইয়াছি। ছুই বৎসর আগে ভবানীপগুরে বঙ্গীর়-সাহিত্য-দশ্সিলনে 
যে সুন্দর অভিভাষণ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সুর এখনও ধেন আমাদের কর্ণ 
বাঁজিতেছে। বার্ধক্যের চরম সীমীয় পৌছিলেও শাঁহার রচনাশক্তির হাঁস হয় নাই। 

মনে হয়, আরও কিছু গ্দিন বাটিয়া থাকিলে বঙ্গভ।রতীর অঙ্গে অনেক অলঙ্কার তিনি 

পরাইতে পাঞিতেন। বিধাতাঁর বিধানে তিনি নারীমুর্তিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ষে 



দ্বিতীঃ মাসিক ] কা্যবিবরণী ৩১ 

শক্তি ও প্রতিভার অগ্কুর লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যে-কোন দেশেই হউক 
ও যে মু্তিতেই হউক, তাহা ফুটিতই। বর্ণনাতীত প্রতিভাঁবলে নানা বাঁধা অতিক্রম করিয়া 

তিনি নিজ প্রতিষ্ঠা স্তাপন করিয।ছিলেন। ৭৫ বসব আগেকার দেশের অবস্থা মনে হইলে 

দেখিতে পাই, দেশে নারীসমীজের সকল প্রকার উন্নতির বহু পুকী অন্তরায় ছিল। কিন্ত 

আমাদের সে কালের অবস্থা স্মরণ করুন। দেখিবেন, তখন কোঁন মহিলা খধিদের সঙ্গে 

ৰসিয়া বেদের মন্ত্রনা রচনা করিয়াছেন। গাঁগীঃ মৈত্েবীর কথা স্মরণ করুন ! তার পর 

এঁতিহাঁসিক মীরাঁবাই, অহল্য|বাই, ঝান্সীর রাঁণী প্রভৃতির কথা স্মরণ করুন। তাহাদের 

ধারায় অভিষিক্ত এই দেশে স্বর্ণকূমারী ঘে বিচিত্র শক্তিশালিনী হইয়া জন্ম লইয়াছিলেন, 
তাহ! বিচিত্র নহে। তিনি এখন পুণ্যতর লোকে নবতর জীবন লাল করিয়া জ্যোতির্ময় 

দেহে বিরাজ করিতেছেন. এবং আমাদিগকে আনীঘ বর্ষণ করিতেছেন । 

তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল । সভাপতি মহাশয়কে ধন্টবাঁদ দানের পর সভ। ভঙ্গ হয়। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শীমন্মথামাহন বন্থু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

দ্বিতীয় মাগিক ভধিবেশন 

২২এ শ্রাবণ ১৩৩৯১ ই "নাগছ ১৯০১, রবিবার, অপরাহ্ন ৬০ টা। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বায়সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--.১। গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 

৩) পুস্তকোপহথারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ প্রবন্ধ-- শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 

এম এ মহাঁশয়-লিখিত “লক্মণসেনের, নবাবিষ্কত শক্তিপুর-শাঁসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক 

বিবরণ” নামক প্রবন্ধঃ এবং ৫। বিবিধ। 

্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের ওস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ধতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম এ 

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রাঁয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। সভাঁপতি মহাশয় সভা রস্ভের পূর্বেই দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক গমন 

সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাঁশয় বলিলেন যে, ন্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় এককালে 

পরিষদের সদশ্য ছিলেন। তিনি ৮*০* পৃষ্টাব্যাগী পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্ষেদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ 

লিখিয়। গিয়াছেন। “অনুসন্ধান, নামক পাক্ষিক পত্র তিনিই সম্পাদন করেন এবং তিনি 

বেঙ্গবাঁসী'র অন্ততম লেখক ছিলেন । “সাহিত্য-সংবাঁদ” পত্র তিনি সম্পার্দন করিতেন । আজীবন 
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তিনি সাহিত্যসেবা করিয়! গিয়াছেন। হাঁওড়ায় তিনি বঙীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান 
করেন । | 

ভাঁপতি- মহাঁশয় বলিলেন যে, আমাদের সহিত স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাঁশয়ের বিশেষ 
পরিচয় ছিল । তাহার “অচ্সন্ধান” পত্রে আমরা সাহিত্যচচ্চা করিতাঁম। পুথিবীর ইতিহাঁস 
তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়৷ রাঁখিবে । সমবেত সভ্যমগ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাহার স্বতির প্রতি 

সন্মান প্রদর্শন করিলেন। 

২। গত অধিবেশনের কাঁর্ধ্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল । 

৩1 পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধাঁরণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন । 

৪। পরিশিষ্টে লিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতুগণকে বিশেষ ভাবে 

ধন্যবাদ দেওয়া হইল । এই সকল পুথি ও পুস্তকের মধ্যে ভ্রীলোকের লিখিত একখানি 
অন্নদাঁমঙ্গলের পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

৫ | শ্রীযুক্ত নলিনীকা্ত ভট্টশালী এম এ মহাঁশয় উপস্থিত হইতে ন! পারায়, শ্রীযুক্ত 
চিন্তীহরণ চত্রবন্তী এম এ মহখশয় তাহার “লঙ্গাণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শীসন ও গ্রাচীন 

বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠীন্তে শ্রীরুক্ত চিন্তাহরণ বাবু এই প্রবন্ধের জন্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 

মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়! বলিলেন যে, তিনি সমস্ত তাত্রশাসন আলোচনা করিয়া বতগুলি 

স্কানের নাম পাইয়াঁছেন, তাঁহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্দেশ করিয়াছেন এবং পৃথক্ পৃথক্ 

মানচিত্রে সেগুলি দেখাইয়াছেন । আর একটি নূতন ভুক্তির__“কস্কগ্রীমতুক্তির” অবস্থান 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে যতগুলি তাম্রশীসন এ দেশে পাওয়া গিয়াছিল, 

তাহাঁতে এই তুক্তির কোন উল্লেখ নাই। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ভট্টশালী 
মহাশয় ঘে সকল স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা পিখিয়াছেন, তাহাদের সকলগুলির 

সহিত আমাদের একমত, তাহ! বলি না; তথাপি তাহার যুক্তিপুর্ণ মীমাংসাগুলি আলোচনার 

বিষয় । আলোচনার ছারা যে সত্য নির্ণীত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই 

গুবন্ধের জন্ত প্রবন্ধলেখক অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন এবং প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। 

স্ীযুক্ত অন্গ্গমৌহন সাহা বিই মহাঁশয় সভাঁপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভাভঙ্গ হইল । 

শ্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীমন্মথমোহন বন্থু 

সহকারী-সম্পাদ্দক। | সভাঁপতি। 



দ্বিতীয় মাসিক ] কার্যবিবরণী ৬৩ 

সল্লিশ্পিষ্ 

ক-- প্রস্তাবিত সাধারণ-সদ স্ গণ 

১। শ্রীযুক্ত তারাপদ দাশগুপ্ত এম এ, বেন্দা, যশোহর ) ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুগচরণ 

চট্টে(পাধ্যায় এম এ, পি আর এস, ২১।৩এ মহেন্ত্র গোস্বামী লেন; ৩ । শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মল্লিকঃ ১* সেন্ট জেমস্ স্কোয়ার; ৪। শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার, প্রোপাইটার, ডি এম 
লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) ৫ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি এসসি, ১৫ কলেজ 

স্কোয়ার; ৬ শ্রীধুক্ত ফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোঁড়া, মুরশিদাবাদ ; ৭) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 

ঘোষ মজুমদার এম এ, ১০৪ আপার সাকুলার রোড; ৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস বস্তু, ৭9 হরি 

ঘোঁষ স্ত্রী) ৯। শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র বস্থু বি এস-সি, এম বি, ডি টি এম্১ ডি পি-এচ+ ১২০ 

কর্ণওয়ালিস স্ত্রী ; ১০) শ্রীধুক্ত নেপাঁলচন্ত্র দন্ত এ এম্ আই, এম আঁর এ এস,&েট ইন্জিনিয়র, 

জসলমীর ষ্টেট, রাঞপুতাঁনা ; ১১। শ্রীযুক্ত াঁরিণীচরণ দাঁস, শিলচর, কাছাঁড়; ১২। শ্রীযুক্ত 
সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ৫৩ শিকদারবাগান দ্বীট ; ১৩। অীবুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ম চট্টোপাধ্যায় 

বি এ, ক্াঁব্যবিনৌদ, ৩০৯ বহুবাজার ট্াট; ১৪। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বাঁয় বি এ, 
কার্তিকদিয়া; খুলনা ; ১৫। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম এ) পি-এচ, ডি, কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ালয় ; ১৬। শ্রীুক্ত অমূল্যচরণ সেন এম এ, ৯৯।১-বি মাঁণিকতলা দ্রীট ; ১৭। শ্রীযুক্ত 
বীণাপাঁণি বায় বি এ, ১৮-বি, হরিতকীবাঁগাঁন লেন; ১৮। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, 

কোন্নগরঃ হগলী। 

খ--উপহারপ্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি 

শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত বিদ্যাভৃষণ-_-১। মহাভারত (কাশীরাম দাস ) আদ _ মৌবল পর্ব । 
৬ হুর্ধযকুমার পাল-__-২ ৫ । মহাভারত (কাঁণীরাম দাঁস), আদি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক ও স্ত্রীপর্বব | 

শ্রীযুক্ত সগাঙ্কনাথ রায়-_-৬-৮। মহাভারত (কাঁশীরাম দাস) সভা, ভীম্ম ও আশ্রমিকপর্বব, 
৯। শ্রীরুষ্ণলীলা (বাস্থদেব ঘোষ), ১*। গোবিন্দবিলাস (দীন রুষ্ণদ।স ), ১১-১২। মণসা- 

মঙ্গল ( ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসি ), লখিন্দরের জন্ম ও বিবাহ পালা, ১৩। মনসামঙ্গল (ক্ষেমানন্দ 

কেতকাঁদাস ), ১৪। রামায়ণ (দ্বিজ হুলাল) কিফিন্ধ্য।কাঁণড, ১৫ | অজ্জনসংবাদ (মুকুন্দ- 

দীস), ১৬। ধর্মমপূজাপন্ধতি (দিজ রাম) পাঁবন পাঁলা, ১৭।.রামচন্দ্রের বিবাহ পালা 
( কৃততিবাস )। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র--১৮। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী (ব্রহ্গানন্দ ), ১৯। শীঘ্রবোধ 

(কাশীনাথ ভট্টাচার্য , ২৭। পঞ্চস্বরানির্ণয় (প্রজাপতি দাস), ২১। তোঁড়ল তন্ত্র, 
২২। মাতৃকাভেদ তন্ত্র। শ্রীযুক্ত প্রিনাথ কর--২৩। অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র রায়)। 
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঁঢ্য-_২৪। সাবার্থদশিনী (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী), ২৫। চৈতত্তমঙ্গল 
( লোচন্দাস ) সুত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড ২৬। উর্ধামায়সংহিতা, ২৭। ব্যবহারমাতৃকা, 

২৮ | খঙ্কুমিতাক্ষর (বিজ্ঞানেশ্বর ভট্রারক) ২৯ | ঠেতগ্তাগবত, আদিখও্,। 
৩%।- নামহীন পুথি (রাঁমানন্দসত), ৩১। বিবাদার্ণবসেতু (বাণেশ্বর বিদ্ভালঙ্কার ), 
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৩২। চত্তীপর্বব ( কবি মহেন্দ্র), ৩৩। চৈতন্যমঙগল ( বুন্দাবন দাস ) আদি থণ্ড১ ৩৪ | অনুরাগ- 

বলী (মনোহর দাস), ৩৫। চৈতন্তচিস্তীমৃত (রূপদাঁস), ৩৬। অদ্বৈতমঙ্গল ( হরিচরণ 

দাস), ৩৭। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ( দ্বিজ দুর্গাপ্রসাঁদ ১ ৩৮-৩৯। শ্রকুঞ্চমঙ্গল ( গুণরাজ খাল 

ও দ্বিজ মাধব), ৪০। ব্রহ্গপুরাণে প্রকুষ্চচরিত, ৪১। বরাঁহপুরাঁণে ধরণীব্রত, ৪২। পদ্মপুরাণে 
ধ্যানযোগসাঁরে কৃষ্ণচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্রোপাধ্যান, ৪৩। চৈতন্মহাভাগবত ( নৃসিংহ ) 

৪৪ । নামামুতসমুদ্র (নরহরি), ৪৫। ভগবন্তক্তিসারসমুচ্চয় ( নরহরিশিষ্য লোকানন্দাচীধ্য ) 

৪৬। সত্যনারায়ণ পাঁচালী ( কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়), ৪৭। পদাবলী (গোবিন্দ দাঁস ) 
৪৮। পদাবলী (জ্ঞ/ন্দাণ প্রভৃতি) ৪৯। সংক্ষেপবিদপ্ধমাঁধব ( রূপগোস্বামী )। 

তৃতীয় মানিক অধিবেশন 
২৯এ শ্রাবণ ১৩৩৯১ ১৪ই আগষ্ট ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ ৬০ ট]। 

ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সির্দিকী_সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়-:১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ, ২। সাঁধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 

৩। পুস্থকোপহা'রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ - অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্্রমোহন 
বস্তু এম এ মহাঁশয়-লিখিত “দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী” নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ। 

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ লিপিবদ্ধ না থাঁকাঁয় উহার পাঠ স্থগিত রহিল । 

সহকারী সম্পাদক শ্রীধুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী মহাশয় জাঁনাইলেন যে, শারীরিক 
অসুস্থতাবশতঃ স্যর শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় পরিষদের বর্তমান বর্ষের 
সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণে অসনম্মতি জ্ঞাপন করিয়৷ পত্র লিখিয়াছেন ; কাধ্যনির্বাহক- 

সমিতি দুঃখের সহিত তাহার উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার স্থলে শ্রীযুক্তা কামিনী 
রায় মহাশয়াকে সহকারী সড়াপতি-পদে নির্বাচিত করিয়াছেন। 

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যত্তি গণ সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

কর! হইল। 

৪ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বস্তু এম এ মহাশয় তাহার “দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বায় মহাশয় বলিলেন যে, অনেক স্থলে গায়কের দারা পদের ভণিতা 

পরিবন্তিত হইয়াছ্ছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দরবাবু যুক্তিদ্বারা দেখাইয়ছেন যে, দীন চণ্ডীদাস 
চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লোক। চত্ডীদাসের নাঁমে প্রচলিত পদাবলীর অধিকাংশ পদই 
এই দীন চণ্তীদাসের রচিত। তাহার এ মকল যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া চলে না। 
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শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রবন্ধলেখক ম্হাঁশরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, 
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যুক্তির দ্বার! প্রচলিত বিশ্বাসের মূল আক্রমণ করিয়াছেন। সহজিয়ার 
ভাঁবধারার পোর্ববাপর্ধ্য নির্ণয় কর! ছুরহ। মহঙ্জিয় পরকীরাবাঁদ চৈতন্য-পরবর্তা যুগের, ইহা 

নিশ্চয় করিয়। বল! যায় না। বৌদ্ধ সাঁহিত্য ও তন্ত্রে পরকীয়া সাঁধনকে শ্রেষ্ঠ বল] হইয়াছে । 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এম বি মহাঁশয় বলিলেন ষে, বৈষ্ণব সাহিত্যে 

মনন্তত্বের আলোচনা হওয়! উচিত। 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বস্থ মহাঁশয় বলিলেন যে, পরকীয়াবাঁদ মানবজাতির গোঁড়া হইতে 
আছে। অতঃপর প্রবন্ধলেখক মহাশয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজভাবের কিছু কিছু পার্থক্য 
দেখাইলেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 

বলিলেন, এ বিষয়ে আরও আলোচন। হওয়া! বাঞ্ছনীয়। আরবীতে একাধিক ব্যক্তি এক 

ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত লেখক নির্দেশ করা যে কত কষ্টসাধ্য, তাহা 

আজ সকলেই বুঝিতে পারিলেন। 

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় সভাপতি মহাঁশযকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ 
হইল। 

গ্রীচিন্তাহরণ চক্রবস্তী শ্রীমন্মথমোহন বস্থু 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 

পল্লিষ্ণি 

ক--প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ 

১। শ্রীযুক্ত গদাধর ঝাঁগাড়িয়। বি এ, বি এল, এটনি, ৬ ওল্ড পোষ্ট আফিস্ দ্্ীট ; 

২। শ্রীযুক্ত বিনোদ সেন এম্ এ, বেহালা, ২৪পঃ; ৩ শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ দে, ভি এস্-সি, 

৮৭ পার্ক স্ত্রী; ৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রন্ত্র দেব মজুমদার বি এ, দুর্গাপুর, শহর; ৫। শ্রীুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ ভড়, ৭৬ শিকদারবাঁগান স্্ীর ; ৬ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম্ এ, পি আর এন্, 

৪১ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ; ৭) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ, চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্সি, ৬৭।১ 

বেনেপুকুর রোড; ৮) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহ। এম্ এ, ৮ মনোহরপুকুর তৃতীয় লেন; 

৯) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন, ৮৭২ কর্ণওয়াঁলিস স্াট ; ১০ অধ্যাপক প্রযুক্ত জযন্তকুমার 

দাশগুপ্ত এম্ এ, বহরমপুর, মুরশিদাঁবাদ ; ১১) শ্রীযুক্তা অরুণা সাহা, ৬৩।এ বত্রীদাস 

টেম্পল স্রীট। 

খ-উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক । 
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সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 

৫ই ভাদ্র ১৩৩৯১ ২১এ আগষ্ট ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ ৬।:ট1। 

কুমার শ্রীযুক্ত শরগুকুমার রায়_-সভাপতি । 

_ আলে|চ্য-বিষয়-_বাঁয় শ্রীযুক্ত যোৌগেশচন্্র রাঁয় বিগ্তানিধি এম এ বাহাছুর-লিখিত 
“কুর্ক্ষেত্র-যুদ্ধকাঁল” নামক প্রবন্ধ । . | 



অষ্টম বিশেষ] কার্ম্য বিবরণী ৩৭ 

কুমার শ্রীযুক্ত শরংকুমার রায় এম এ, এম এল সি মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাঁশয়ের আহ্ব।নে রায় বাহাছুর ভ্রীদুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিছ্যানিধি এম এ 

মহাশয় তাহার 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাঁল” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। লেখকের মতে ১৪৫৫ খুঃ পৃঃ 

অবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি কলি প্রভৃতি শব্দের নৃতন অর্থ করেন। তাহার 
মতে কলি প্রভৃতি শব্দ প্রাচীন কালে বমর মাত্র নির্দেশ করিত। প্রবন্ধ পাঠের পর 

সভাপতি মহাশয় শ্রীষুক্ত নিখিলনাঁখ রাঁয় মহাঁশয়কে সভাপতির আসনে বসাইয়া সভা ত)াগ 
করেন। : 

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধাস্ত- 

বাগীশ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

সোম কবিভূষণ মহাঁশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাঁদ দিল্নে। তৎ্পরে সভ]1 ভঙ্গ হয়। 

গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তা জ্রীমন্মথমোহন বস্তু 
সহফাঁরী সম্পাদক। সভাপতি । 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন 

৮ই আশ্বিন ১৩৩৯১ ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ন ৫ট1। 

রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়--সভাঁপতি । 

আলোচ্য বিষয়--(ক) পণ্ডিত কৃষ্ণকমূল ভট্টাচার্য, (খ) দুর্গাদাস লাহিড়ী এবং 

(গ) শ্যামস্ন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলে(কগমনে শোক প্রকাঁশ। 
প্রযুক্ত নিখিলনাঁথ বাঁয় মহাঁশর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
(ক) শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহাঁরী গুপ্ত এম এ মহাঁশয়ের লিখিত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস পাঠ করিলেন। বিপিন বাবুর গ্রবন্ধের সার মন্দ এই,_-আঁচাধ্য 

কৃষ্ণকমলের জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 

বি.এ. পাশ করেন। প্রেসিডেম্সি কলেজের প্রথম বাঁধিক শ্রেণীতে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

ইহার সতীর্থ ছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাঁধিকাঁরী তাহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরে হাই স্কুলের 

শিক্ষক করিয়া লইয়া যান। তিনি ১৮১২-৭২ পর্যন্ত গ্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। 

ভট্টাচার্য্য মহাশয়-রচিত 'বেকন সন্দর্ভ' (অন্থবাদ) বি এ পরীক্ষার্থীর পাঠ্য পুস্তক ছিল। 

তাহার ছাত্র স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহার মাইকেল পড়ানর সুখ্যাতি 
করিতেন। 'বাঁচম্পত্য অভিধান 'রচনার সময়ে তারানাথ তর্কবাচ্পতি মহাশয় পত্তিত 



৩৮ ১ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের [২»শ বর্ধের 

রুঞ্চকমলের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছিলেন। “হুরাক।জ্ের বুথ! ভ্রমণ” পুস্তকখানির 
আদর হইল ন1| দেখিয়া তিনি অকারণ বিগ্াসাগরের উপর অভিমান করিয়াছিলেন । 

সাহিতা-পরিষদ্দের প্রথম সাহিত্যিক প্রদর্শনীতে এই বইখানি প্রদশিত হইয়াছিল। 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বিগ্বোৎসাহিনী সভার তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। একখানি 

সাময়িক পত্রিকায় তিনি মুল ফরাসী হইতে 7৪] ড৬11210158. উপন্তাঁসখানিকে বাঙ্গালায় 

অনুবাদ করিয়! ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ রাঁয়ের ছুই ছেলে 
হবিমোহন ও প্যারীমোহনের গৃহশিক্ষক প্রথমে কবি হেমচন্দ্র ও পরে কষ্ণকমল বাবু 

হইয়াছিলেন। হিতবাদী কাগজের তিনি সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাহার সময়ে এ 

কাগজে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। মহাকবি কলিদাসের সম্বন্ধে তিনি 

একখানি বই লিখিয়াছিলেন, তাহা এক চ01191)57এর হাতে হারাইয়! যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের 

কবি-গুরু বিহারীলাল চক্রবন্ভীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। একটি কবিতায় বিহারীলাল 
তাঁহাকে “সখা সহদয়” বলিয়া সম্বোধন করিয়! গিয়াছেন । 

প্রবন্ধ পাঁঠের পর চিন্তাহরণ বাবু বলিলেন যে, শ্বর্গীয় কুষ্ককমল বাঁবু পরিষদের প্রথম 
যুগের সদস্ত । পরে তিনি বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হন। সে ধুগে তিনি একজন বিখ্যাত 

শোক ছিলেন; বর্তমান যুগে তিনি একরূপ অপরিচিত হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহার 
সাহিত্যিক জীবন ভাল করিয়া জানিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের 

দরকার। সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাহার ছাত্রেরা বলেন যে, 

তিনি কাব্যাদি অধ্যাপনাকালে যে সকল বথা বলিতেন, তাহা গভীর পাত্ত্যপূর্ণ। 
তাহার সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, আমি রিপন কলেজে 
তাহার ছাত্র ছিলাম। তিনি একজন তেজীয়ান ও অভিমানী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রকৃতিবাঁদ 
অভিধান রচনায় তাহার অনেকখানি হাত ছিল । তিনি পণ্তিতগণের নিকট «বিদ্যান্ুধি” 

উপা!ধ পাইয়াছিলেন। তাহার “আরাধনী” নামে এক স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছিল। 

সভাপতি মহাশয় তাহার জন্ত শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভ্যমগ্ডলী 
দণ্ডায়মান হুইয়! এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

(খ) ছুর্গাদাস লাহিড়ী 

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী মহাঁশয় বলিলেন, হূর্গাদাম লাহিড়ী মহাশয় আজীবন 
সাহিত্য সেবা করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। এবঙ্গবাঁসী,, “অঙ্ুসন্ধান', «সাহিত্য-সংবাদ? 

প্রভৃতি সম্পাদন ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদন প্রভৃতি বহু কাধ্যই তিনি করিনা গিয়াছেন। 
তাহার 'চতুর্বেদ” প্রধান ক.্ডি। ইহাঁর উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে বিভিল্ন মত থাঁকিলেও ইহাতে 
অনেক বিষন্ন জানিতে পারা যাঁয়। পৃথিবীর ইতিহাস তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ন্যায় জীবন কাটাই! ও ধনী না হইয়াও তিনি এই সকল বহু বার- 



নধম বিশেধ)] টু ফ্কাধ্যবিবরণী - ৬৪ 

সাধ্য কার্য সম্পাদন করিগনাছেন। তিনি একটি নিজস্ব ছাপাখানা ও প্রতিষ্ঠী করিয়াছিলেন। 
সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের 

দ্বাদশ অধিবেশন হাওড়াতে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ তীাহারই উদ্যমে ও চেষ্টায় । এককালে তিনি 

পরিষ্তরদের সদন্য ছিলেন । এই কন্মীর পরলোকগমনে দেশের ও বঙ্গনাহিত্যেষ ক্ষতি হইল । 

সভাপতি ম.াঁশয় তাহার জন্ত শোকগ্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভ্যমণ্ডলী 

দণ্ডায়মান হইয় এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 

(গ) শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাঁশয় বলিলেন, শ্টামস্গন্দর দেশের জন্যই বীচিয়] 
ছিলেন । মানুষকে তিনি যে কত ভাল বাঁসিতেন, তাহা! তাহার সঙ্গে ধাহারা ঘনিষ্ঠভাবে 

মিশিয়াছেন, তাহারাই তাহ! বিশেষভাবে জানেন। প্রথম জীবনে তিনি 'প্রতিবাসী” নামে. এক 

গুন্দর সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । যশোহরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 

যে বন্তত1 দিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ধব। মিস্ মেয়োর 1106১৫ 1015-র জবাঁব হিসাঁবে 

লিখিত তাহার 2015 11০0)575 ৮1০091০ গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতাকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, 

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

সভাপতি স্মহাশয় বলিলেন, শ্ামন্দর এ যুগে রাঁজনীতিক্ষেত্রে ধাহা করিয়াছেন, তাহা 

সকলেই জালৈন; সে কথা বলিবার এস্থান ও ক্ষেত্র নয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার দান 
কম নহে। চিরদিন অভাবগ্রস্ত হইলেও তিনি বীরের মত নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়! গিয়াছেন। 

সভাপতি মহাঁশয় তাঁহার জগ্ক শোকগ্রস্তাব উপস্থিত কৰিলে সমবেত সভ্যমগডলী 
দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

শযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভর্গ হয়। 

 শ্ত্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী শ্রীমম্মথমোহন বস্থ্ 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

নবম বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই আশ্িন ১৩৩৯, ২ অক্টোবর ১৯৩২, ঝবিবার, অপরাই ৫॥০ট11 

শ্রীযুক্ত নঠ্রোক্রনাথ সোম কবিভূষণ--সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়__শ্রীধুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্থ এম এ 05505 &কঙ্কীর্মের 

নবাবিষ্কত পদ+। , 
প্রযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলের্ন। 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্ এম এ মহাশয় তাহার পকফাকীর্ুনের 'নবাবিষ্বতগগদ* নীমক 

প্রবন্ধ পাঠ ক্রিলেন। . 



৪৩ * বঙ্গীয়-সাহিত্যপপরিষদের [৩৯শ বধের 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ মহাশয় বলিলেন, শ্রীকঞ্ণকীর্তনের 

পুথি একখাঁনিই পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই পরিষৎ প্রকাঁশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের 

পর দেশে নাঁনা আন্দোলন উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলিলেন, এই গ্রন্থ প্রামাণিক নয়। কিন্তু 

তাহা সত্বেও আলোচনার ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের £1মাণিকত। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সে কালে 

যে কৃষ্ণকীর্তনের গক্ীর সমাদর হইত, তাহারও নাঁন! প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত 
মণীন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশা'লা হইতে দুইখাঁনি পুথি আঁবিষাঁর করিয়াছেন। এই পুথিতে 

কুষ্ণকীর্তনের ভাষাঁর মত ভাষা ও তদন্ুুূপ ভণিতা পাঁওয়া৷ গিয়াছে । ইহাঁর দ্বারা 

কৃষ্ণবীর্তনের প্রামাণিকতা প্রতিপাঁদনের বিশেষ সাহায্য হইল । কৃষ্ণকীর্তন আবিষাঁর বাঙ্গালা 

সাঁহিত্যেব একট! বড় কাঁজ। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এজন্য চিরম্মরণীয় হইয়া থাঁকিবেন। 

তাঁর পর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে । পুথিখাঁনির 

বিশেষত্ব এই বে, ইহা ডান দিক্ হইতে বামে শেষ হইয়াছে । এ শ্রেণীর পুথি নুতন । 

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় প্রবন্ধ লেখককে ধন্তবাঁদ দিয়া 
প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু বলিলেন (প্রবন্ধের.সহিত মন্তব্য পরিষ্ৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে )। 

শীযুক্ত গিরিজী প্রসন্ন রাঁয় চৌধুরী এম এ, বি এল মহাঁশয় বলিলেন, শ্রীকুঞ্ণকীর্তন বড়ু 
চণ্ডীদাসের লেখা ও তাহাই পরিষৎ হইতে-ছখুপা হইয়াছে । : কিন্ত কবে উহা লিখিত হইগাঁছে, 

তাহা বলা যায় না। স্বীয় রাখাল বাবু বলিতেন, উহা ১৪শ শতকের, সুনীতিবাবু বলেন ১৫শ 
শতকের, ডাঃ স্থশীল দে বলেন ১৪শ শতকের । কিন্তু বু চণ্তীদাস করে লিখিয়াছেন, তাহা 

জানা গেল নাঁ। তবে প্রাকৃচৈতন্ত যুগে যে লিখিত, তাহা মাঁনিয়া লইতে হয়। বৃহদ্বৈষ্ণব- 
তোঁধিণীতে আছে, চৈতন্তদেৰ দাঁনখণ্ড, নৌকাঁখণ্ড শুনিতেন। একাধিক চত্রীদাঁসের পরিচয় 

নানাভাঁবে পাওয়া যাইতেছে । চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনকাঁলে এ সকল বিষয় যত্বের 

সহিত লক্ষ্য করা উচিত। শ্রীকুষ্ণকীর্ভনের পুথি আবিষ্কারের পর প্রযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর এই ছুই 
পুথি আবিষ্ণার একটা বড় কাঁজ। | 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাঁকাঁরিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, 

৪০ ৰসর আগে এ ধরণের আলোচনা ছিল না। চস্ত্ীদাসের পদ্ধ বলিয়! বাজারে যে 

পদগ্রস্থ বাহির হইয়াছিল, তাহ! পাঠ করিয়াই তাহাকে আমরা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

জাতীয় কবি_-এমন কি, প্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করিতাঁম। কুষ্ণকীর্তন লইয়া ২০ বৎসর 

আলোচনা! চলিযাছে। আরও চলিবে । 

জ্ীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোঁষ মহাশয় সভাপতি মহাশ্রকে ধন্বাদ দিলেন তৎপরে সভ।- 
ভঙ্গ হয়। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তাঁ শ্ীমন্সথমোহন বস্থু 
সহকারী সম্পাদক। | সন্ভাপঠি। 












